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Κεφάλαιο 1)  

 

-Εισαγωγή 

 

- Ο ηθικός προσανατολισµός των στελεχών είναι ένα ζήτηµα που έχει αποκτήσει 
µεγάλη σηµασία τα τελευταία χρόνια. Επεκτείνεται µε ταχείς ρυθµούς στο παγκόσµιο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον και επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την εξέλιξη και 
ευηµερία των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
εκδηλώνεται από την κοινότητα των ακαδηµαϊκών για τον ηθικό προσανατολισµό 
των στελεχών σε επίπεδο πολιτισµού, διότι παρουσιάζει ποικίλλες διαφορές 
(Laczniak, 1993; Vitell, 1993). Στην περίπτωση της Ελλάδας, η έρευνα σ΄αυτόν τον 
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τοµέα είναι πολύ περιορισµένη. Οι περισσότερες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί 
στρέφονται κυρίως στις προσδοκίες της συµπεριφοράς των µελλοντικών γενεών των 
Ελλήνων και όχι στα ήδη υπάρχοντα στελέχη. Γι΄αυτό το λόγο,  έγινε µία προσπάθεια 
παρουσίασης της ηθικής αντίληψης και συµπεριφοράς που επικρατεί στα στελέχη 
εταιριών και πιο συγκεκριµένα των ελεγκτικών οργανισµών στη Ελλάδα. Η παρούσα 
εργασία έχει ως κύριο στόχο να εξετάσει και να αναλύσει τον ηθικό προσανατολισµό 
των στελεχών σώµατος οκωτών ελεγκτών λογιστών και να παρουσιάσει τη σηµασία 
της ανοµίας,  του κώδικα ηθικής και των αξιών που ενστερνίζονται στη διαδικασία 
της λήψης αποφάσεων. Για να το επιτύχει αυτό,  βασίστηκε τόσο σε εµπειρική έρευνα 
που πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίων απευθυνόµενα σε ανθρώπους 
του χώρου της ελεγκτικής όσο και σε προγενέστερες έρευνες. Επίσης,  εξετάζεται η 
συσχέτηση διάφορων παραγόντων  (φύλο,  ηλικία,  χρόνος προϋπηρεσίας,  επίπεδο 
εκπαίδευσης,  θέση εργασίας κτλ)  και η επιρροή τους στην ηθική συµπεριφορά που 
ενδέχεται να παρουσιάσουν τα στελέχη.  ∆ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα ηθικά 
διλήµµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν και στη σηµασία του κώδικα ηθικής ως 
λύση στην υφιστάµενη κατάσταση.   

- Η εργασία αποτελείται από δύο µέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Ξεκινάει από 
µια επισκόπηση της αρθρογραφίας για να παρουσιάσει την έννοια της ηθικής και τη 
διαδικασία ανάπτυξης της ηθικής στα στελέχη. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα 
στελέχη των εταιριών µε έµφαση κυρίως στην ηθική πλευρά τους. Ο ρόλος που 
κατέχουν στο χώρο εργασίας τους σε συνδυασµό µε τις αξίες και τις ηθικές 
ιδεολογίες που ενστερνίζονται αποτελούν καθοριστικά στοιχεία που συµβάλλουν 
στην γενικότερη απόδοση των εταιρειών. Ωστόσο,  στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων συµβάλλει και η γενικότερη εταιρική κουλτούρα καθώς και η κατάσταση 
στην οποία βιώνουν.Συνεπώς,αναλύεται η διαφθορά και η δωροδοκία ως 
αποτελέσµατα της ευρύτερης µη ηθικής νοοτροπίας που υπάρχει στο εταιρικό 
περιβάλλον.Τέλος παρουσιάζεται η εµπειρική ανάλυση πάνω σε πρακτικά, 
καθηµερινά ζητήµατα και προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει ο κάθε ελεγκτής και 
αναλύονται οι αντιδράσεις του σε συνδυασµό µε την ηθικότητα που έχουν επιδείξει οι 
απαντήσεις σε ερωτήσεις αυτού του τύπου,  µε ερωτήσεις δεοντολογικής γνώσης και 
εξοικείωσης. 

 

 

Κεφάλαιο 2) 

 

2.1) -Τι είναι η ∆ιοικητική Λογιστική; 

 



7 

 

-Η ∆ιοικητική Λογιστική αποτελείται από τεχνικές λογιστικής και διαδικασίες για 
συγκέντρωση και αναφορά οικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών παραγωγής 
και διανοµής ώστε να επιτευχθούν οι ανάγκες πληροφοριών της ∆ιοικητικής. Η 
∆ιοικητική Λογιστική µπορεί να παράγει σύντοµες και ακριβείς πληροφορίες, 
περιλαµβάνοντας προϋπολογισµούς, σταθερά κόστη, διάφορες αναλύσεις, 
υποστήριξη για καθηµερινή λήψη αποφάσεων και ανάλυση δαπανών κεφαλαίων.  

-Το Ινστιτούτο ∆ιοικητικής Λογιστικής ορίζει την ∆ιοικητική Λογιστική ως: η 
διαδικασία αναγνώρισης, µέτρησης, συγκέντρωσής, ανάλυσης, προετοιµασίας, 
ερµηνείας και µετάδοσης οικονοµικών (και µη οικονοµικών) πληροφοριών που χρη- 
σιµοποιούνται από την ∆ιοίκηση για σχεδιασµό, εκτίµηση και έλεγχο µέσα στην 
επιχείρηση και διασφάλιση κατάλληλης και υπεύθυνης χρήσης των πόρων της 
επιχείρησης. 

 

2.2) -Λειτουργίες διοικητικής λογιστικής: 

 

-Η διοικητική λογιστική ασχολείται µε την παροχή πληροφοριών στα στελέχη, 
δηλαδή σε πρόσωπα που βρίσκονται µέσα σε ένα οργανισµό και διευθύνουν και 
ελέγχουν τις λειτουργίες του. Ουσιαστικά προσφέρει τα στοιχειώδη δεδοµένα µε 
βάση τα οποία διοικούνται όντως οι οργανισµοί.Οι πληροφορίες  που παράγονται στα 
πλαίσια της διοικητικής λογιστικής παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια στους εκάστοτε 
διευθυντές για ασφαλή λήψη αποφάσεων. Είναι πολύ σηµαντικό οι υπεύθυνοι 
τµηµάτων να γνωρίζουν ακριβώς την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας που 
εργάζονται για να µπορούν να βελτιστοποιούν τις αποφάσεις τους για το παρόν και το 
µέλλον της επιχείρησης τους. Οι πληροφορίες που παράγονται µέσω των διαδικασιών 
της διοικητικής λογιστικής παρέχουν υποστήριξη σε τµήµατα όπως αυτά της 
τιµολόγησης, σχεδιασµού, εµπορίου, παραγωγής, διοίκησης και υπηρεσιών. 
Χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες αυτές τα τµήµατα που απαρτίζουν µια επιχείρηση 
µπορούν να συνεργαστούν µεταξύ τους µε σκοπό να παραχθούν ακριβής και έγκαιρες 
πληροφορίες για την εύρυθµη λειτουργία τους. 

- Η ∆ιοικητική Λογιστική σε γενικά πλαίσια µπορούµε να πούµε ότι : (1) παρέχει 
ένακρίσιµο πληροφοριακό σύστηµα για αναφορά και ανάλυση, (2) παρέχει αναφορές 
που χρησιµοποιούνται από στελέχη για ανάλυση και λήψη αποφάσεων και (3) 
αναπτύσει πληροφορίες σχετικές µε το επιθυµητόκόστος παραγωγής για χρήση σε 
απογραφές που περιλαµβάνονται στονΙσολογισµό. Τέτοιες πληροφορίες  κάνουν 
όλους τους οργανισµούς να γίνονται πιο αποτελεσµατικοί σε ότι αφορά τις δαπάνες, 
βοηθούν στην παραγωγή, στην πώληση ενώ οι επιχειρήσεις υπηρεσιών γίνονται πιο 
κερδοφόρες σε βάθος χρόµου. 
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2.3) -Αρµοδιότητες λογιστών στην διοικητική. 

 

-Οι λογιστές συντάσσουν ποικίλες αναφορές και εκθέσεις ανάµεσα στις οποίες είναι 
και αναφορές απόδοσης διευθυντικών στελεχών ή οµάδων του οργανισµού σε 
σύγκριση µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα και στόχους που έχουν τεθεί από την ίδια 
την εταιρεία. Ορισµένες αναφορές περιλαµβάνουν έγκαιρες και συχνές ενηµερώσεις 
βασικών δεικτών όπως οι ληφθείσες παραγγελίες, η κατάσταση ανεκτέλεστων 
παραγγελιών, η χρησιµοποίηση της δυναµικότητας και οι πωλήσεις. Άλλες 
αναλυτικές εκθέσεις συντάσσονται εφόσον παρίσταται ανάγκη για την διερεύνηση 
ειδικών προβληµάτων , όπως η µείωση κερδοφορίας µιας γραµµής παραγωγής. Τέλος 
άλλες αναλύσεις εκθέτουν µια επιχειρηµατική κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη ή 
µια ευκαιρία που παρουσιάζεται.Το πλαίσιο που κινείται ένας τέτοιου είδους 
λογιστής µπορούµε να πούµε ότι είναι σε µεγάλο βαθµό εύκαµπτο και αυτό γιατί οι 
διοικητικές αναφορές που δηµιουργούνται αναφέρονται σε παρελθοντικές ή και 
µελλοντικές πληροφορίες , σε ποσά χρηµάτων ή φυσικές µετρήσεις του χρόνου ή και 
αντικείµενα και µπορεί να είναι σχετικές και αντικειµενικές µε σκοπό την λήψη 
αποφάσεων ή µπορεί να είναι υποκειµενικές µε σκοπό την εκτίµηση µελλοντικών 
δραστηριοτήτων. Γενικά µπορουµε να πουµε ότι η δουλειά ενός λογιστή µε 
διοικητικό προσανατολισµό είναι να παρέχει πληροφορίες στα αρµόδια στελέχη της 
επιχείρησης ώστε να λαµβάνονται αριστες αποφάσεις στο συνεχώς εξελισσόµενο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

 

 

2.4) -Άµεση σχέση διοικητικής λογιστικής µε την διοίκηση 
και τα στελέχη. 

 

-Κάθε οργανισµός µεγάλος ή µικρός έχει διοικητικά στελέχη. Κάποιος πάντα είναι ο 
αρµόδιος για την λήψη αποφάσεων, την οργάνωση των πόρων, την κατάστρωση 
σχεδίων, την καθοδήγηση του προσωπικού και τον έλεγχο των λειτουργιών. Τα 
στελέχη κάθε εταιρείας γενικά εκτελούν τρείς σηµαντικές δραστηριότητες : το 
σχεδιασµό ,την διοίκηση και παρακίνηση και τον έλεγχο. Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει 
την επιλογή µιας πορείας δράσης και την αποσαφήνιση του τρόπου εφαρµογής της 
δράσης αυτής. Η διοίκηση και παρακίνηση αφορά την κινητοποίηση προσώπων για 
την υλοποίηση σχεδίων και την εκτέλεση συνηθισµένων λειτουργιών. Ο έλεγχος 
αφορά την διασφάλιση ότι θα πετύχει και θα υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό και ότι θα 
υποστεί τις κατάλληλες τροποποιήσεις καθώς αλλάζουν οι περιστάσεις . Οι 
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πληροφορίες της διοικητικής λογιστικής παίζουν σηµαντικό ρόλο σε αυτές τις 
βασικές διοικητικές δραστηριότητεςκαι ιδιαίτερα στην λειτουργία του σχεδιασµού 
και του ελέγχου.  

1)Σχεδιασµός. 

 

-Το πρώτο βήµα στο σχεδιασµό είναι ο εντοπισµός των εναλλακτικών λύσεων και 
στη συνέχεια η επιλογή από τις εναλλακτικές λύσεις εκείνη που εξυπηρετεί καλύτερα 
την προώθηση των στόχων του οργανισµού. Τα σχέδια της διοίκησης διατυπώνονται 
τις περισσότερες φορές µέσα από προυπολογισµούς και ο όρος εγγραφή στον 
προυπολογισµό χρησιµοποιείται κατά κανόνα για να περιγράψει αυτό το τµήµα της 
διαδικασίας του σχεδιασµού. Οι προυπολογισµοί καταρτίζονται συνήθως υπο τις 
οδηγίες του εσωτερικού ελεγκτή , ο οποίος είναι το στέλεχος επικεφαλής του 
λογιστηρίου. Οι προυπολογισµοί καταρτίζοναι κάθε χρόνο και εκφράζουν τα σχέδια 
της διοίκησης της εταιρείας µε συγκεκριµένους ποσοτικούς όρους. Τα δεδοµένα αυτά 
θα συγκεντρωθούν, θα αναλυθούν, και θα παρουσιαστούν αναλυτικά για χρήση από 
τα διευθυντικά στελέχη µε την µορφή προυπολογισµών που καταρτίζουν οι αρµόδιοι 
της διοικητικής λογιστικής.  

2) ∆ιοίκηση και παρακίνηση. 

 

-Εκτός από την κατάστρωση σχεδίων για το µέλλον τα στελέχη πρέπει να επιβλέπουν 
τις καθηµερινές δραστηριότητες και να φροντίζουν για την οµαλή λειτουργία του 
οργανισµού. Αυτό απαιτεί ικανότητα για παρακίνηση και απότελεσµατική διοίκηση 
του προσωπικού. Τα στελέχη αναθέτουν καθήκοντα στους εργαζοµένους ,επιλύουν 
προβλήµατα και παίρνουν καθηµερινά πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν 
εργαζόµενους και πελάτες. Η διοικητική λογιστική στον τοµέα αυτό διαδραµατίζει 
τον οδηγό για την σωστή λήψη αποφάσεων µε τις πολύτιµες πληροφορίες που 
παρέχει µέσω των ηµερησίων εκθέσεων πωλήσεων, εσόδων και εξόδων. 

3) Έλεγχος. 

 

-Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας του ελέγχου τα στελέχη επιδιώκουν να 
διασφαλίσουν την σωστή εφαρµογή του σχεδίου. Η ανατροφοδότηση (feedback) η 
οποία δείχνει εάν οι λειτουργίες βρίσκονται σε σωστό δρόµο, αποτελεί το κλειδί για 
αποτελεσµατικό έλεγχο. Η ανατροφοδότηση αυτή παρέχεται από λεπτοµερείς 
εκθέσεις διαφόρων τύπων. Μια από αυτές τις εκθέσεις που συγκρίνει τα 
προυπολογισθέντα µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι η αναφορά απόδοσης 
(performancereport)που αποτελεί πολύ σηµαντικό έργο και ένα από τους κεντρικούς 
σκοπούς της διοικητικής λογιστικής. Γενικά το σηµείο ελέγχου των οικονοµικών 
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αποτελεσµάτων µέσω ανατροφοδότησης περιλαµβάνει αναφορές και εκθέσεις από 
λογιστές, απαραίτητες για την παρούσα και µελλοντική εύρυθµη λειτουργία της κάθε 
εταιρείας. 

 

 

2.5) -Η σηµασία του σχεδιασµού και ελέγχου στη λήψη 
αποφάσεων. 

 

-Τα εργασιακά καθήκοντα των στελεχών µπορούν να παρουσιαστούν συνοπτικά σε 
ένα µοντέλο σαν και αυτό που φαίνεται στον πίνακα 1 . Το µοντέλο απεικονίζει την 
σηµασία του σχεδιασµού και ελέγχου στην λήψη αποφάσεων σε µια επιχείρηση 
καθώς και την οµαλή ροή των δραστηριοτήτων γύρω από αυτήν. Παρατηρούµε την 
τεράστια σηµασία της σωστής πλροφόρησης για την βέλτιστη απόφαση και 
ουσιαστικά την σηµασία της διοικητικής λογιστικής στην παραγωγή πληροφοριών 
για αξιοποίηση από τους υπευθυνους των εκάστοτε τµηµάτων. Οι παρεχόµενες 
εκθέσεις και αναφορές των λογιστών καθώς και ο τελικός έλεγχος των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων καθιστά την δουλειά τους ουσιώδη για την εύρυθµη λειτουργία του 
οργανισµού που ανήκουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 

 

 

 

-Παρατηρούµε εύκολα ότι οι βασικές εργασίες σε µια επιχείρηση γίνονται µε σκοπό 
την βέλτιστη λήψη αποφάσεων και απώτερο στόχο την οικονοµική ανύψωση του 
οργανισµού. Τα οικονοµικά µεγέθη είναι αυτά που µελετώνται από τους αρµόδιους 
λογιστές και παρέχουν την πολύτιµη πληροφόρηση για τις παρούσες και µελλοντικές 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Έτσι οι εσωτερικοί λογιστές – ελεγκτές πρέπει να 
κάνουν την δουλειά τους µε βάση τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις καθώς και µε 
επαγγελµατική δεοντολογία και ηθική ώστε να γνωστοποιούνται οικονοµικά 
αποτελέσµατα αληθινά που αντικατοπτρίζουν την εταιρεία που εργάζονται.  

 

 

 

 

 

 

 

ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΕΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ
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Κεφάλαιο 3) 

 

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ 

 

3.1) - Γενικά για την ηθική: 

- Η ηθική προβληµατίζει την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια, εξελίσσεται στο 
πέρασµα των ετών,  ενώ στη σύγχρονη εποχή επηρεάζει την εταιρική αντίληψη και 
τον τρόπο που οι επιχειρήσειςαντιλαµβάνονται τον ανταγωνισµό. Ο όρος 
καθιερώθηκε από τον Αριστοτέλη που ονόµασε κατ’  αυτόν τον τρόπο τις αρετές στις 
οποίες βασίζονται οι πράξεις µας.  Είναι ένας κώδικας συµπεριφοράς ή πεποιθήσεων, 
που η κοινωνία τον θεωρεί έγκυρο και διαµορφώνει το τι είναι σωστό και τί λάθος.   
Επίσης,  είναι  «οι κοινές αντιλήψεις …  ηθικής που έχουν αλλάξει σηµαντικά µε την 
πάροδο του χρόνου»  (Βασιλείου/Σταµατάκης 2000) και βρίσκονται σε 
αλληλεπίδραση µε το γεωγραφικό, το τεχνολογικό και το πολιτισµικό περιβάλλον.  
Από κανονιστικής απόψεως,  τα ήθη διαµορφώνουν έναν κώδικα συµπεριφοράς και 
πεποιθήσεων (Βασιλείου/Σταµατάκης 2000). Κατά τον καθηγητή Γ.  Μπαµπινιώτη η 
ηθική διατυπώνει αξιολογικές κρίσεις µε θέµα τη διάκριση καλού/κακού και 
επιδιώκει να προσδιορίσει το σκοπό της ζωής του ανθρώπου καθώς και τα µέσα για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού. Τα ήθη διαφέρουν από λαό σε λαό, εξαρτώνται από 
την παράδοσή τους και το βαθµό ανάπτυξης του καθενός (Μπαµπινιώτης 1998 ) 

- Σύµφωνα µε τους Νόµους της Ηθικής (Gillon 1986),  ο άνθρωπος οφείλει να ενεργεί 
µε γνώµονα το καλό όλων,  να προστατεύει τη ζωή και να µην την καταστρέφει,  να 
σέβεται την προσωπικότητα και την περιουσία των άλλων,  να προστατεύει και να 
βοηθά τους αδυνάτους και τέλος να είναι χρήσιµος στις σχέσεις µε τους άλλους 
ανθρώπους,  να µην είναι εκδικητικός και να θυσιάζεται για αυτούς.    Κατά το Rawls 
εµφανίζονται δεσµεύσεις και περιορισµοί στην έννοια του ορθού, από τη στιγµή που 
αυτοί συντρέχουν κατά την επιλογή των ηθικών αρχών.   Οφείλουµε να εξετάζουµε 
όλα τα ηθικά διλήµµατα,  που προκύπτουν στο πλαίσιο της θεωρίας της µερικής 
συµµόρφωσης, στο πλαίσιο της ελευθερίας. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι µια αξία 
που δεν αντιτίθεται στην ατοµική ελευθερία,  αλλά την προϋποθέτει και την 
συµπεριλαµβάνει. Για να καταλήξει κανείς σε ένα σύνολο αρχών για την κοινωνική 
ευηµερία, οφείλει να αποστασιοποιηθεί από τα εγωιστικά του συµφέροντα, τα οποία 
υπερισχύουν.  Τα άτοµα καλούνται να ακολουθήσουν την αρχή της µεγιστοποίησης 
της ευηµερίας αυτών που βρίσκονται στη χειρότερη θέση και δε θα ήταν πολύ 
πρόθυµοι να αποδεχθούν αλλαγές,  που θα µείωναν την προσωπική ευηµερία τους 
(Rawls 2007 , Χατζής 2002). 
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3.2) - Έννοια ηθικής: 

 

- Πολλοί ορισµοί έχουν δοθεί για την έννοια της ηθικής. Είναι η µελέτη των ηθών  
(αξιών,  αντιλήψεων,  συµπεριφορών)  µιας κοινωνίας και κατ΄επέκταση το σύστηµα 
των κανόνων σκέψης και συµπεριφοράς που ρυθµίζει τις πράξεις και τις στάσεις µιας 
κοινωνίας σε ορισµένο τόπο και χρόνο. Ακόµα θα µπορούσαµε να ορίσουµε την 
ηθική ως ένα σύνολο προσωπικών αξιών που κατευθύνει τις ενέργειες του ατόµου.  
Είναι ένας συνεχώς εξελισσόµενος κώδικας συµπεριφοράς που εξαρτάται από τις 
περιστάσεις και τις εµπειρίες της ζωής του ατόµου. Οι καθηγητές George και John 
Steiner αναφέρουν ότι είναι  «η µελέτη του καλού και του κακού,  του σωστού και 
του λάθους,  του δίκαιου και του άδικου». Ωστόσο,  το καλό,  το σωστό και το δίκαιο 
είναι αµφιλεγόµενο και δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε µεγάλη ευκολία. Η ηθική, 
ακόµα, αποτελεί µια εφαρµογή των ηθικών αρχών στην επιλογή απόφασης ανάµεσα 
στο σωστό και το λάθος (Ken  Rushton, 2002). 

- Η θεµελιώδης έννοια της ηθικής αντιπροσωπεύεται από τη λέξη «καλό» και  
«καθήκον». Το καλό διακρίνεται στο καλό ως µέσο και στο καλό ως σκοπό (Mike 
Dempsey, 2000).  Ο Σωκράτης έχει υποστηρίξει ότι η πρώτη και κύρια λειτουργία της 
ηθικής είναι να καθορίσει ηθικούς όρους και µόνο η γνώση των ορισµών της αρετής 
καθιστά τον άνθρωπο πραγµατικά ενάρετο.  Συνεπώς,  η ηθική προσεγγίζει την 
έννοια καλοσύνη  (που έγγυται σε µια θεολογική έννοια του υπέρτατου καλού)  και 
την έννοια του καθήκοντος  (που έγγυται στην κοινωνική αντίληψη των ευθυνών 
µέσα στην κοινωνία).   

 

3.3) - ∆ιαχωρισµός ηθικής: 

 

- Η επιστήµη του ηθικού εξαναγκασµού υποδιαιρείται σε τρεις επιµέρους κατηγορίες: 
normativeethics, meta-ethics και την appliedethics  (BritannicaConciseEncyclopedia). 
Η normative ethics (κανονιστική ηθική)  επιδιώκει να καθιερώσει τους κανόνες ή τα 
πρότυπα της συµπεριφοράς (Paul Newall, 2005).  Οι θεωρίες που υιοθετούν αυτή τη 
βάση της ηθικής χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (TsalikisandLaTour, 1995):  

 

• Consequentialorteleologicaltheories είναι οι θεωρίες που ασχολούνται 
αποκλειστικά µε τις συνέπειες της πράξης.  
 

• Non-consequentialordeontologicaltheories είναι οι θεωρίες που 
ασχολούνται αποκλειστικά µε την πράξη.  
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• Υβριδικές θεωρίες (hybrid theories)  είναι οι θεωρίες που αποτελούνται 

από µίξη στοιχείων τόσο της Τελεολογικής θεωρίας όσο και της 
∆εοντολογικής Θεωρίας. 
 

• Ethics relativism  είναι η θεωρία του ηθικού συσχετισµού που 
αντικατοπτρίζεται στη διττή άποψη του Έλληνα φιλόσοφου,  Πρωταγόρα (5 
Ος αιώνας Π.Χ.).  Πρώτον, οι ηθικοί κανόνες δεν είναι εφαρµόσιµοι σε όλα 
τα είδη των ανθρώπων και ∆εύτερον,  οι άνθρωποι τείνουν να ακολουθούν 
τους κανόνες συµπεριφοράς των οµοίων τους στον κοινωνικό περίγυρο. 
 
 

3.4) - Η Εταιρική Ηθική ∆ιακυβέρνηση: 

 

- Ο όρος διακυβέρνηση ορίζεται ως «howtorunthebusinessofthe  state»,  µε τη λογική 
ότι οι άνθρωποι των επιχειρήσεων οφείλουν να εφαρµόζουν τους κανόνες της λογικής 
και της επιστηµονικής µεθόδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την όρισε ως  «τη δοµή 
κανόνων και διαδικασιών που επιδρούν στην άσκηση της εξουσίας,  η οποία πρέπει 
να ασκείται ανοιχτά, µε συµµετοχή, λογοδοσία, αποτελεσµατικότητα και συνοχή. Οι 
αρχές αυτές είναι σηµαντικές για την εγκαθίδρυση µιας περισσότερο δηµοκρατικής 
διακυβέρνησης και µπορούν να εφαρµοσθούν σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης»  
σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, (Βρυξέλλες 2000). Η 
διακυβέρνηση συγκροτείται από συστήµατα, που το ένα επηρεάζει το άλλο και 
οφείλει να είναι ανοιχτή στην επικοινωνία των υποσυστηµάτων της,  ακολουθώντας 
παράλληλα τις αρχές της διαφάνειας,  της διαβούλευσης, της αποτελεσµατικότητας, 
της επίτευξης των στόχων, την αρχή της αναγκαιότητας και την αρχή της 
αναλογικότητας.Περιλαµβάνει κανόνες και διαδικασίες χωρίς τη χρησιµοποίηση βίας 
ή µε την άσκηση της τελευταίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  Οι κανόνες είναι αυτοί 
που µετατρέπουν την ισχύ σε νοµιµοποιηµένη εξουσία (κατά Weber), και αποτελούν 
γνώρισµα της καλής διακυβέρνησης.   

- Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών  
(Ε.Ι.Ε.Ε.)  Γ.  Ζέρη,  η εταιρική διακυβέρνηση  (Corporate Governance) είναι το 
σύνολο των κανόνων που διέπει τις σχέσεις όλων των συµµετεχόντων και όσων 
επηρεάζονται από τη λειτουργία της εταιρείας. Σκοπός της είναι η µεγιστοποίηση της 
αξίας της επιχείρησης προς όφελος των µετόχων της,  όσων συµβάλλουν στην 
ανάπτυξή της και της κοινωνίας γενικότερα. Στηρίζεται στον εσωτερικό έλεγχο, ο 
οποίος αξιολογεί και καταγράφει τις εσωτερικές διαδικασίες, επισηµαίνει αδυναµίες 
και αποκλίσεις του συστήµατος, παρέχει συµβουλές και προτείνει προσαρµογές. 
Συµβάλλει στην ανάπτυξη και στην εµπέδωση της εταιρικής κουλτούρας µεταξύ των 
στελεχών της και στην προσαρµογή της επιχείρησης στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 
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Ουσιαστικά συµβάλλει στην προστασία της εταιρείας και στη διασφάλιση των 
συµφερόντων των µετόχων (http://www.theiia.org,). 

- Η εταιρική διακυβέρνηση στηρίζεται στο εταιρικό και στο χρηµατιστηριακό δίκαιο,  
στους λογιστικούς κανόνες, στις επιχειρηµατικές πρακτικές και στη δεοντολογία κάθε 
χώρας.  Κύριοι στόχοι της είναι να διευκολύνει και να ενισχύσει τις επιδόσεις,  
καθιερώνοντας ένα σύστηµα κινήτρων που ενθαρρύνει τους διοικούντες να 
µεγιστοποιούν την επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα.  Στη συνέχεια,  περιορίζει τις 
καταχρήσεις της εξουσίας των διοικούντων στους πόρους της επιχείρησης,  που 
προέρχονται από την τάση να εξυπηρετήσουν οι διοικούντες τα δικά τους 
συµφέροντα.  Επίσης,  παρέχει τα µέσα επίβλεψης της συµπεριφοράς των 
διοικούντων,  ώστε να εγγυάται την υπευθυνότητα της επιχείρησης και να 
προστατεύει µε κάθε κόστος τα συµφέροντα των επενδυτών και της εταιρείας από τις 
πιθανές καταχρήσεις (Roux 2007). 

- Η επιχειρηµατική ηθική ασχολείται µε την αντιµετώπιση που έχει η επιχείρηση στο 
εταιρικό περιβάλλον και στην κοινωνία,  ώστε να προάγονται το επιχειρηµατικό 
κέρδος, το κοινωνικό συµφέρον, η πρόοδος και η δηµιουργικότητα.  Ο όρος προκαλεί 
τις αντιδράσεις τόσο των φανατικών υπέρµαχων της ελεύθερης αγοράς όσο και των 
πολέµιών της. Οι πρώτοι διερωτώνται γιατί η επιχείρηση πρέπει να ασχολείται µε την 
ηθική και όχι µόνο µε την αύξηση των κερδών της. Άρα η ηθική δεν έχει καµία σχέση 
µε τις επιχειρήσεις.  Οι δεύτεροι υποστηρίζουν ότι δεν είναι εξ ορισµού δυνατό µία 
επιχείρηση να είναι ηθική γιατί χρησιµοποιεί κάθε µέσο,  θεµιτό ή αθέµιτο,  για να 
επιτύχει την πολυπόθητη για αυτήν κερδοφορία,  σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο Andrė 
Comte Sponville  (Ελευθεροτυπία, 2005).  Ο Καθηγητής του Berkeley  Robert Reich 
υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να φέρουν την ιδιότητα του 
εταιρικού πολίτη αλλά ούτε και θα έπρεπε να συµµετέχουν στη διαµόρφωση των 
δηµοσίων πολιτικών, διότι κυρίως στόχος τους είναι η επίτευξη του κέρδους.    

 

3.5) - Ο Κώδικας ∆εοντολογίας: 

- Ο Κώδικας ∆εοντολογίας αναφέρεται σε ένα σύνολο τυπικών κανόνων 
συµπεριφοράς, σηµατοδοτεί την κατεύθυνση της οικονοµικής δράσης και 
συµπεριφοράς της επιχείρησης.  Αποτελεί µια έγγραφη δήλωση,  που καθορίζει 
επακριβώς τις εταιρικές αρχές,  την ηθική,  τους κανόνες συµπεριφοράς και τη 
φιλοσοφία της επιχείρησης. Αναφέρεται στην ανάληψη ευθυνών που αφορούν στους 
υπαλλήλους,  στους µετόχους,  στους πελάτες,  στο περιβάλλον και σε κάθε άλλο 
κοµµάτι της κοινωνίας (stakeholders). Επίσης, καθορίζει ένα σύνολο κοινών αξιών µε 
σκοπό να δώσουν στην επιχείρηση ταυτότητα και επιχειρησιακή κουλτούρα, όραµα, 
πρότυπα συµµόρφωσης και κανόνες συναλλαγής- διαπραγµάτευσης µε όλους όσους 
έχουν έννοµο συµφέρον έναντι της επιχείρησης (Singh 2002). Οριοθετεί θέµατα που 
εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες :  
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(α) της ηθικής συµπεριφοράς, µεταξύ των ανωτέρων στελεχών και το χειρισµό των 
εσωτερικών συγκρούσεων,  τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο,  

(β)  στις υποχρεώσεις των ανώτερων οικονοµικών στελεχών για τη σύνταξη και 
παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

 (γ) στην εφαρµογή και συµµόρφωση µε τους κανόνες και τους περιορισµούς που 
θεσπίζουν οι εποπτικές αρχές. 

- Ο Κώδικας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής διακυβέρνησης για την 
επίτευξη της διαφάνειας στη λειτουργία των επιχειρήσεων και την αποτροπή 
ανήθικων ενεργειών, µέσω της καθιέρωσης κανόνων συµπεριφοράς, και προέκταση 
της αποστολής, του οράµατος, των στρατηγικών και των αξιών της επιχείρησης. 

 

 

Κεφάλαιο 4) 

 

- Βασικοί Ηθικοί Κανόνες της ∆ιοικητικής 
Λογιστικής και της Οικονοµικής ∆ιοικητικής. 

 

4.1) - IMA (The Association of Accountants and Financial 
Professionals in Business) 

 

- Οι πρακτικοί της διοικητικής λογιστικής και της οικονοµικής διοικητικής έχουν 
υποχρέωση απέναντι στο κοινό, το επάγγελµά τους, στην επιχείρηση που δουλεύουν 
και στους εαυτούς τους να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ηθικής. Γνωρίζοντας 
αυτή την υποχρέωση, το ινστιτούτο των διοικητικών λογιστών συνόψισε τους κάτωθι 
κανόνες ηθικής γι’ αυτούς που ασκούν τη διοικητική λογιστική και την οικονοµική 
διοικητική. Αυτοί που ασκούν διοικητική λογιστική και οικονοµική διοικητική δε θα 
πρέπει να ενεργούν αντίθετα µε αυτούς τους κανόνες ούτε να παραβλέπουν τη µη 
εφαρµογή τους από άλλους µέσα στις επιχειρήσεις που δουλεύουν. 

Ικανότητα. 

- Όσοι ασκούν διοικητική λογιστική και οικονοµική διοικητική είναι υπεύθυνοι να: 

• ∆ιατηρούν το κατάλληλο επίπεδο επαγγελµατικής ικανότητας µε τησυνεχή 
ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων γνώσεων και ικανοτήτων. 
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• Εκτελούν τα επαγγελµατικά τους καθήκοντα σύµφωνα µε τουςισχύοντες 
νόµους, κανονισµούς και τεχνικές οδηγίες. 

• Ετοιµάζουν ολοκληρωµένες και ξεκάθαρες αναφορές και προτάσειςµετά από 
κατάλληλη ανάλυση σχετικών και αξιόπιστων πληροφοριών. 

Εµπιστευτικότητα. 

• Όσοι ασκούν διοικητική λογιστική και οικονοµικήδιοικητική έχουν ευθύνη 
να: 

• Μην αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν σχέση µε 
τηνεργασία τους εκτός αν είναι εξουσιοδοτηµένοι ή υποχρεωµένοι από 
τονόµο να το κάνουν. 

• Ενηµερώνουν τους υφιστάµενους για ότι αφορά την ασφάλεια 
τωνεργασιακών πληροφοριών και τους ελέγχουν ώστε να διατηρείται η 
εµπιστευτικότητα των πληροφοριών. 

• Αποφεύγουν τη χρήση εµπιστευτικών πληροφοριών για απόκτηση παράνοµου 
ή ανήθικου πλεονεκτήµατος είτε για τους εαυτούς τους είτε γιατρίτα 
πρόσωπα. 

Εντιµότητα. 

- Όσοι ασκούν διοικητική λογιστική και οικονοµική διοικητική έχουν ευθύνη να: 

• Αποφεύγουν τυχόν ενέργειες που εξυπηρετούν προσωπικό συµφέρον.-
Αποφεύγουν την εµπλοκή τους σε δραστηριότητες που θα τουςεµποδίζουν να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους ηθικά. 

• Αρνούνται οποιοδήποτε δώρο ή χάρη που µπορεί να τους επηρεάσει. 
• Αποφεύγουν οποιαδήποτε ενεργητική ή παθητική εκτροπή από το 

καταστατικό της επιχείρησης και τις ηθικές αξίες αυτής. 
• Αναγνωρίζουν οποιουσδήποτε επαγγελµατικούς περιορισµούς ή άλλα εµπόδια 

που θα µπορούσαν να εµποδίσουν τη σωστή κρίση ή την επιθυµητή απόδοση 
σε µία δραστηριότητα. 

• Αποφεύγουν να συζητούν δηµόσια διάφορες απόψεις και γνώµες 
τηςεπιχείρησης. 

• Αποφεύγουν την εµπλοκή τους σε δραστηριότητες που θα δυσφηµίσουν το 
επάγγελµά τους. 

Αντικειµενικότητα. 

 - Όσοι ασκούν διοικητική λογιστική και οικονοµική διοικητική έχουν την ευθύνη να: 

• Μεταδίδουν τις πληροφορίες σωστά και αντικειµενικά. 
 

• Αποκαλύπτουν όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για να 
καταλάβει πλήρως τις αναφορές, τα σχόλια και τις προτάσεις. 
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4.2) - ΣΟΕΛ (σώµα ορκωτών ελεγκτών λογιστών) 

 

 

- Το Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έχοντας 
υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆. 226/1992 (ΦΕΚ Α’ 120), την από 
26.4.1996 εισήγηση του κατ’ άρθρου 6 παρ. 4 του Π.∆. 226/1992 Επιστηµονικού 
Συµβουλίου, την από 17.4.1997 έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ο.Ε.Λ. 
εκδίδει τον «Κανονισµό επαγγελµατικής δεοντολογίας των µελών του Σώµατος 
Ορκωτών Ελεγκτών». Ο παρών Κανονισµός έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της 
ποιότητας και διαφάνειας, των παρεχόµενων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές 
υπηρεσιών, για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελµατικού κύρους του 
Σ.Ο.Ε.Λ. και των µελών του, όσο και των νόµιµων δικαιωµάτων του κάθε 
ελεγχόµενου ή τρίτου που χρησιµοποιεί προαιρετικά τις υπηρεσίες αυτές. Για την 
επίτευξη του παραπάνω σκοπού, επιβάλλεται για κάθε Ορκωτό Ελεγκτή και κάθε 
άλλο µέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. η τήρηση των παρακάτω γενικών αρχών και κανόνων, 
παράλληλα µε τις ειδικότερες υποχρεώσεις του που απορρέουν από άλλες διατάξεις 
νόµων και οδηγιών του Σ.Ο.Ε.Λ., καθώς και από τις ειδικές διατάξεις του παρόντα 
Κανονισµού. Σε κάθε περίπτωση, ο Ορκωτός Ελεγκτής και κάθε άλλο µέλος του 
Σ.Ο.Ε.Λ., οφείλει: 

� Να συµπεριφέρεται µε αξιοπρέπεια έναντι των ελεγχοµένων, των συναδέλφων 
µελών του Σ.Ο.Ε.Λ. και των µελών των θεσµοθετηµένων οργάνων του 
Σ.Ο.Ε.Λ. και να διαβιώνει ως τίµιος και συνετός οικογενειάρχης. 

� Να µην αναλαµβάνει την οποιαδήποτε ανατιθέµενη σ’ αυτόν εργασία, αν δεν 
είναι βέβαιος ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που 
προβλέπονται από το νόµο, τον παρόντα Κανονισµό, τις αποφάσεις και 
οδηγίες του Εποπτικού Συµβουλίου, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες του 
ελεγκτικού φορέα του οποίου είναι µέλος. 

� Να παρέχει τις επαγγελµατικές υπηρεσίες του και να προβαίνει στις 
επιβαλλόµενες γνωστοποιήσεις, µε τρόπο αντικειµενικό, ακολουθώντας 
πάντοτε τα εγκεκριµένα από το Εποπτικό Συµβούλιο πρότυπα και οδηγίες. 

� Να τηρεί επιµελώς όλους τους κανόνες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία 
του έναντι των ελεγχόµενων. 
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� Να µην χρησιµοποιεί την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή για την 
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ιδίου ή προσκείµενου σ’ αυτόν 
προσώπου. 

� Να µην αρνείται, να µην αναβάλλει ή εγκαταλείπει χωρίς δικαιολογηµένο 
λόγο οποιαδήποτε ανατεθείσα σ’ αυτόν εργασία. 

� Να µην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε 
ελεγχόµενους και τρίτους, καθώς και στα θεσµικά ή εντεταλµένα όργανα του 
Σ.Ο.Ε.Λ. 

� Να µην δυσφηµεί, απειλεί, προσβάλλει ή εκβιάζει ελεγχόµενους, 
συναδέλφους, ελεγκτικούς φορείς ή όργανα του Σ.Ο.Ε.Λ. 

� Να µην ανταγωνίζεται µε τρόπο αθέµιτο άλλα µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. ή 
ελεγκτικούς φορείς και να µην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση 
εργασιών µε µη διαφανή µέσα. 

� Να προστατεύει το κύρος του θεσµού του Σ.Ο.Ε.Λ. και των οργάνων του, 
καθώς και των αποφάσεων και οδηγιών του Εποπτικού Συµβουλίου και να 
µην συγκαλύπτει οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισµού που 
περιήλθε σε γνώση του. 
 

 

4.3) -Ειδικές διατάξεις του κανονισµού επαγγελµατικής 
δεοντολογίας: 

 

- Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει να: 

 
 

� Παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών: 
 

- Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει τις επαγγελµατικές υπηρεσίες του 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη νοµιµότητα στην παροχή των υπηρεσιών 
του αυτών και την εγκυρότητα της εκφραζόµενης απ’ αυτόν επαγγελµατικής 
γνώµης. Προς τούτο, είναι υποχρεωµένος, παράλληλα µε τις διατάξεις της 
εθνικής νοµοθεσίας και τον παρόντα κανονισµό, να τηρεί τα ελεγκτικά 
πρότυπα και τις αρχές και οδηγίες που ακολουθεί το Σ.Ο.Ε.Λ. και να 
βασίζεται στην επαγγελµατική εργασία που διεξήγαγε ο ίδιος ή άλλα µέλη του 
Σ.Ο.Ε.Λ. µε τη δική του επίβλεψη και ευθύνη. 
 
 

� Ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα: 
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• Να µην παρέχει σε ελεγχόµενο άλλου είδους υπηρεσίες, εκτός 
από εκείνες που επιτρέπει ο νόµος και για τις οποίες αρµοδίως 
έχει οριστεί. ∆εν είναι ασυµβίβαστη η παροχή υποδείξεων, που 
ανακύπτουν ως απόρροια των παρεχόµενων από Ορκωτό 
Ελεγκτή επαγγελµατικών υπηρεσιών και σχετίζονται άµεσα µε 
το ανατεθέν σ’ αυτόν έργο. Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών 
σε ασυνήθιστη έκταση µπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την 
αντικειµενικότητα του ελεγκτή. 

• Να µην αποφασίζει ο ίδιος σε θέµατα αρµοδιότητας του 
ελεγχοµένου. Επίσης, πρέπει να αποφεύγει να εκφράζει την 
κρίση του στις επιχειρηµατικές επιλογές ή αποφάσεις του 
ελεγχοµένου. 

• Να τηρεί αµερόληπτη στάση σε αντικρουόµενες απόψεις των 
ελεγχοµένων ή άλλων ενδιαφεροµένων, εκφράζοντας χωρίς 
περιττούς χαρακτηρισµούς τις αντικειµενικές διαπιστώσεις και 
υποδείξεις που βασίζονται σε επιµελή εργασία του. 

• Να µην έχει οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό 
συµφέρον καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την πορεία των 
εργασιών του ελεγχοµένου ή από το πόρισµα του ελέγχου του. 

• Να µη αποδέχεται παρεµβάσεις του ελεγχοµένου ή τρίτων 
σχετικές µε την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

• Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν στον ελεγχόµενο 
υπηρετούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο συγγενικά ή φιλικά προς 
αυτόν πρόσωπα. 

• Να µην δέχεται από τον ελεγχόµενο περιποιήσεις ή άλλα δώρα, 
που υπερβαίνουν το µέτρο της απλής φιλοφρονήσεως και 
φιλοξενίας στον επαγγελµατικό χώρο αυτού. 

• Να µην δέχεται οποιαδήποτε αµοιβή ή προµήθεια από τον 
ελεγχόµενο, πέραν της νοµίµου, για οποιοδήποτε λόγο, έστω 
και για πρόσθετες συγκεκριµένες επαγγελµατικές υπηρεσίες, 
αν δεν έχουν τηρηθεί διαφανείς διαδικασίες για την ανάθεση, 
την εκτέλεση και την τιµολόγηση της κάθε συγκεκριµένης 
υπηρεσίας του. 

• Να τηρεί αυστηρά τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις και 
αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου για τα ασυµβίβαστα και 
τις απαγορεύσεις ως προς το επάγγελµα, καθώς και για τις 
διαδικασίες αποδοχής και γνωστοποίησης κάθε ανατιθέµενης 
σ’ αυτόν εργασίας. 

 
 
 
 

� Εχεµύθεια: 
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• Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να τηρεί το επαγγελµατικό 

απόρρητο και να µην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες 
που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, 
εκτός αν υπέχει τέτοια υποχρέωση από το νόµο, τα 
επαγγελµατικά πρότυπα και τις Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από 
το Εποπτικό Συµβούλιο, περιλαµβανοµένου και του παρόντος 
Κανονισµού. 

• Απαγορεύεται στον Ορκωτό Ελεγκτή να κάνει χρήση καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, για δικό του όφελος ή όφελος τρίτων, των 
γεγονότων και των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του 
κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η αποκάλυψη των 
γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για την 
υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη 
των θέσεών του ενώπιον του Εποπτικού ή του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. 

• Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να τηρεί το επαγγελµατικό 
απόρρητο και µετά τη λήξη της παροχής των επαγγελµατικών 
υπηρεσιών του προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

 
 

� Ποιοτική επάρκεια εργασιών ελέγχου: 
 

• Κάθε Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται για κάθε εκτελούµενη 
απ’ αυτόν εργασία ελέγχου να ακολουθεί τα εγκεκριµένα από 
το Εποπτικό Συµβούλιο ελεγκτικά πρότυπα και οδηγίες και να 
τηρεί σε ιδιαίτερο φάκελο, επί πέντε τουλάχιστον έτη ύστερα 
από την ηµεροµηνία εκδόσεως του Πιστοποιητικού ή Έκθεσης 
Ελέγχου, τα φύλλα εργασίας και λοιπά στοιχεία του 
συγκεκριµένου ελέγχου, τα οποία και οφείλει να παραδίδει 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για ποιοτικό έλεγχο στο προς 
τούτο εντεταλµένο από το Εποπτικό Συµβούλιο όργανο του 
Σ.Ο.Ε.Λ. Η παράδοση αυτή γίνεται σε τόπο και σε χρόνο που 
ορίζονται από το Εποπτικό Συµβούλιο. 

 
 

� ∆ιαφήµιση - Αθέµιτος Ανταγωνισµός: 
 

• Ο Ορκωτός Ελεγκτής ή ο ελεγκτικός φορέας δεν πρέπει να 
διαφηµίζει ή να προβάλλει τις επαγγελµατικές υπηρεσίες του, 
καθώς και το όνοµά του ή την επωνυµία του, κατά τρόπο που 
υποβαθµίζει το ελεγκτικό επάγγελµα, όπως αυτό έχει 
θεσµοθετηθεί και ασκείται στην Ελλάδα, ή θέτει σε αµφιβολία 



22 

 

την επαγγελµατική επάρκεια άλλων Ορκωτών Ελεγκτών ή 
ελεγκτικών φορέων. 

 
 

� Σχέσεις µε Συναδέλφους και Ελεγκτικούς Φορείς: 
 

• Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να συµπεριφέρεται µε ευγένεια, 
ειλικρίνεια και εκτίµηση έναντι όλων των άλλων µελών του 
Σ.Ο.Ε.Λ., είτε αυτά είναι παρόντα είτε είναι απόντα και να 
προασπίζει τα νόµιµα δικαιώµατά τους που απορρέουν από την 
άσκηση των καθηκόντων τους. 

 
 
 

� Προστασία του κύρους του Σ.Ο.Ε.Λ.: 
 

• ∆εν επιτρέπεται η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, 
υποβάθµιση του επιστηµονικού και επαγγελµατικού κύρους 
του Σ.Ο.Ε.Λ. και των Ορκωτών Ελεγκτών ή των ελεγκτικών 
φορέων που είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Μητρώα του 
Σ.Ο.Ε.Λ., καθώς και ο σχολιασµός της ποιότητας των 
προσφερόµενων από Ορκωτούς Ελεγκτές ή ελεγκτικούς φορείς 
υπηρεσιών. 

 
 
 
 
 

4.4) - Ο νόµος Sarbanes-Oxley 

 
 
- Ο νόµος Sarbanes - Oxley ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2002. Ο νόµος αυτός 
δίνει ιδιαίτερη σηµασία στο πληροφοριακό περιεχόµενο των δηµοσιευόµενων 
λογιστικών καταστάσεων και της χρηµατοοικονοµικής ενηµέρωσης των 
επενδυτών σχετικά µε την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και τις 
προοπτικές τους. Η ύπαρξη ποιότητας και αξιοπιστίας στην 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας της κεφαλαιαγοράς και την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών και κεφαλαίων. Η κύρια επιδίωξη του νόµου Sarbanes - Oxley 
είναι να καταπολεµηθούν το πρόβληµα και οι κίνδυνοι της ελλιπούς 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και της χειραγώγησης των επενδυτών, 
όπως φάνηκε ότι υπάρχουν µέσα από τις περιπτώσεις Enron, WorldCom, 
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GlobalCrossing, κλπ. O νόµος αυτός στοχεύει στην εξουδετέρωση των 
παραγόντων που οδηγούν σε φαινόµενα εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού 
µε τον έλεγχο των επιτροπών λογιστικού ελέγχου, την ανεξαρτησία των 
ελεγκτών λογιστών, την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων και της 
διαχείρισης των κινδύνων, και την επιβολή ποινών που θα αποτρέπουν 
αξιόποινες και καιροσκοπικές συµπεριφορές. Πρωταρχικά, ο νόµος Sarbanes - 
Oxley αναγνωρίζει τον ρόλο και τις ανάγκες των µετόχων, αλλά και την αξία 
του κεφαλαίου της επιχείρησης. Χωρίς την εµπιστοσύνη των επενδυτών στην 
λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, η οικονοµική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί. 
Τονίζει το ρόλο της διοίκησης ως αντιπροσώπου των µετόχων και διαχειριστή 
των συµφερόντων αυτών. 
 
  - Με τον νόµο Sarbanes - Oxley επαναχαρακτηρίζονται οι διατάξεις οι 
σχετικές µε τον διορισµό των ελεγκτών λογιστών και τις απολαβές τους. Οι 
γενικοί και οικονοµικοί διευθυντές των εταιρειών οφείλουν να βεβαιώνουν 
την ορθότητα και την ακρίβεια των δηµοσιευόµενων λογιστικών 
πληροφοριών καθώς και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, ελέγχονται η χορήγηση δανειακών κεφαλαίων 
προς τα στελέχη και το διοικητικό συµβούλιο των εισηγµένων εταιρειών, 
όπως και οι κινήσεις του χαρτοφυλακίου των στελεχών που διαθέτουν 
εσωτερική πληροφόρηση. Η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα 
χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, την αποδοτικότητα, την κεφαλαιακή 
διάρθρωση, τις προοπτικές των εταιρειών, όπως και σχετικά µε τις εκθέσεις 
και τα σχόλια των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, κρίνεται πλέον αναγκαία 
εφόσον επηρεάζουν τις αποφάσεις των επενδυτών. Τέλος, µε τον νόµο 
Sarbanes - Oxley πολλές πράξεις χαρακτηρίζονται πλέον ως κακουργήµατα. 
Κυρίαρχο όφελος είναι ότι αναβαθµίζεται πλέον η εµπιστοσύνη των 
επενδυτών προς τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να 
ενισχύεται έτσι και η δυναµικότητα της κεφαλαιαγοράς.  (Ιατρίδης, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 5) 
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- Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ   ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

5.1) -Εισαγωγή: 

- Το έντονα ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε τις πιέσεις που 
υφίστανται τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να πετύχουν όλο και 
µεγαλύτερους στόχους ωθεί πολλές φορές στην αλλοίωση των λογιστικών 
καταστάσεων.  Αυτό αποδεικνύεται και από τα µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα που έχουν 
εµφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία όπως 
υποθέσεις Lucent, Xerox, Enron, GlobalCrossing, WoldCom όπου κόστισαν σε 
επενδυτές , πιστωτές και εργαζόµενους πάνω από $500 δις. ΟIan Griffiths (1981) στη 
λεγόµενη βίβλο του επιχειρηµατικού κόσµου αναφέρει ότι η «∆ηµιουργική Λογιστική 
είναι το µεγαλύτερο κόλπο µετά το ∆ούρειο Ίππο». 

- Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα διότι στις περιπτώσεις λογιστικής απάτης 
µέσω παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων δεν εµπλέκονται µόνο τα στελέχη 
διαφορετικού επιπέδου ιεραρχίας µέσα στην επιχείρηση και συνεργαζόµενοι 
χρηµατοπιστωτικοί οίκοι, αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες ελεγκτών όπου µε τα λάθη και 
τις παραλήψεις δεν αξιολογούν πολλές φορές αποτελεσµατικά την ακρίβεια και την 
καθαρότητα των λογιστικών καταστάσεων. Η διοίκηση της επιχείρησης και πιο 
συγκεκριµένα, ο οικονοµικός και ο γενικός διευθυντής συνδέονται άµεσα µε τις 
παραποιήσεις των οικονοµικών τους καταστάσεων. Οι επιτροπές ελέγχου των εν 
λόγω επιχειρήσεων στην πραγµατικότητα δε λειτουργούν, στα διοικητικά συµβούλια 
αυτών συµµετέχουν µε υψηλό ποσοστό εξωτερικά στελέχη τα οποία στην ουσία δε 
συµµετέχουν στη διοίκηση. Οι επιχειρήσεις αυτές στην πλειονότητα τους διοικούνται 
από στελέχη µε στενές οικογενειακές σχέσεις όπου τις αποφάσεις λαµβάνουν 
συγγενικά πρόσωπα. 

- Στην Ελλάδα, έχουν εµφανιστεί περιπτώσεις παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού 
µέσω δηµοσίευσης ανακριβών στοιχείων από εταιρίες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Αθηνών. Οι ως σήµερα γνωστές παραποιήσεις είχαν σαν στόχο κυρίως τη 
µείωση των κερδών και της αντίστοιχης φορολογίας, µέσω διόγκωσης των εξόδων. 
Με την είσοδο πολλών επιχειρήσεων στο χρηµατιστήριο η προσπάθεια τους εστιάζει 
στην αύξηση των εσόδων και στην ταχεία ανάπτυξή τους η οποία θα έχει σαν 
αποτέλεσµα την αύξηση των κερδών.                                                                     
Αποκαλύψεις περιπτώσεων παραποίησης λογιστικών καταστάσεων θα εµφανιστούν 
και µελλοντικά αν αναλογιστούµε και την εισαγωγή των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις.  
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5.2) -ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -  ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

- Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες µελέτες  για το τι συνιστά δηµιουργική 
λογιστική όπου καθένας όπου κάθε µια από αυτές διερευνά το ζήτηµα από µια 
συγκεκριµένη και δική της οπτική γωνία. Προκειµένου να παραθέσουµε µια 
ολοκληρωµένη και εµπεριστατωµένη προσέγγιση της δηµιουργικής λογιστικής 
θεωρούµε σκόπιµο να αναφέρουµε στις σηµαντικότερες από αυτές τις µελέτες . 

- Αρχικά, θα αναφέρουµε τις µελέτες των Naser, Jameson, IanGriffiths, TerrySmith 
που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία: 

 

• Στη µελέτη του ο Naser (1993 σελ. 2) ορίζει τη δηµιουργική λογιστική 
ως ένα µετασχηµατισµό των λογιστικών ποσών από το τι αυτά 
πραγµατικά είναι στο τι αυτοί που καταρτίζουν τις λογιστικές 
καταστάσεις επιθυµούν να είναι, εκµεταλλευόµενοι τους υπάρχοντες 
κανόνες ή/και αγνοώντας µερικούς ή όλους από αυτούς. Επίσης 
ισχυρίζεται ότι η ελευθερία επιλογής που παρέχεται από το 
αγγλοσαξονικό σύστηµα λογιστικής µπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση 
αυτής της ελευθερίας. Έτσι στην έκταση που αυτή η επιλογή 
εξακολουθεί να προσφέρεται για κατάχρηση θα υπάρχει δηµιουργική 
λογιστική.(Naser, 1993) 
 

• Ο Jameson (1988, σελ. 7) γράφει ότι οι λογιστικές διεργασίες 
αποτελούνται από σχέσεις και ζητήµατα κρίσεως καθώς επίσης από 
αποφάσεις επί αντιθέσεων µεταξύ ανταγωνιζόµενων προσεγγίσεων 
στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων εκ των χρηµατοοικονοµικών 
γεγονότων και συναλλαγών. Υποστηρίζει ότι αυτές δηµιουργούν την 
υποκειµενικότητα καθώς επίσης την ανάγκη για κρίση, 
χαρακτηριστικά που συνιστούν τη µεγάλη δύναµη της λογιστικής και 
ταυτόχρονα τη µεγάλη αδυναµία της. Ενώ από τη µεριά η λογιστική 
χρειάζεται να παραµείνει αρκετά ευέλικτη ώστε να είναι σε θέση να 
αντιµετωπίζει µια µεγάλη ποικιλία καταστάσεων και να τις 
αντιπροσωπεύει µε ακρίβεια στους λογαριασµούς από την άλλη µεριά 
αυτή η ευελιξία παρέχει ευκαιρίες για παραποιήσεις , απάτες και 
λανθασµένες απεικονίσεις. Αυτές οι δραστηριότητες, οι οποίες 
ασκούνται από λιγότερα ευσυνείδητα άτοµα του λογιστικού 
επαγγέλµατος έχουν γίνει γνωστές ως δηµιουργική λογιστική. 

• Ο IanGriffiths (1986 σελ .1) έχει µία δριµύτερη θεώρηση του θέµατος 
αφού ισχυρίζεται ότι κάθε εταιρία στη χώρα του παίζει κατά κάποιο 
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τρόπο µε τα κέρδη της. Κάθε σύνολο δηµοσιευοµένων λογαριασµών 
βασίζεται σε βιβλία που έχουν “µαγειρευτεί” µε προσοχή ή πλήρως 
ωραιοποιηθεί. Τα στοιχεία που δίνονται δύο φορές το χρόνο στο 
επενδυτικό κοινό έχουν όλα αλλαχθεί προκειµένου να διαφυλαχθεί ο 
ένοχος. Αυτή η εξαπάτηση γίνεται µε τέλειο τρόπο ώστε να είναι 
πλήρως νόµιµη και καλείται δηµιουργική λογιστική. 

 

 

• Ο TerrySmith (1996) ισχυρίζεται ότι το µεγαλύτερο µέρος της 
ανάπτυξης των κερδών στη δεκαετία του 1980 ήταν αποτέλεσµα 
συνένωσης, λογιστικών τεχνασµάτων και όχι πραγµατικής 
οικονοµικής ανάπτυξης. Αναπτύσσει τη µεθοδολογία του µε 
παραδείγµατα από την πραγµατικότητα αναφέροντας τις τεχνικές που 
µεταχειρίστηκαν στην πράξη µερικές από τις ένοχες εταιρίες .(Φίλιος, 
2003) 

 

• Πέρα από τους ερευνητές στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο 
JohnFielding(1996), από την Αυστραλία, επίσης παρουσίασε ότι η 
δηµιουργική λογιστική συνίσταται στην παραγωγή κερδών εκεί που 
δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα.  

- Αν και αυτό µπορεί µερικές φορές να γίνεται κατά τρόπο ο οποίος να µη βρίσκεται 
σε συµφωνία µε λογιστικά πρότυπα, στις περισσότερες περιπτώσεις συνεπάγεται 
παραποίηση ή κατάχρηση τους. 

- Σύµφωνα µε τον Σπαθή, η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται 
στο σκόπιµο χειρισµό στοιχείων τους, όπως υπερτίµηση στοιχείων ενεργητικού, 
πωλήσεων και κερδών ή υποτίµηση των υποχρεώσεων, εξόδων ή ζηµιών µε σκοπό να 
επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος τους. Οι χειρισµοί αυτοί έχουν ως αποτέλεσµα τη 
σηµαντική αλλοίωση της ορθής εικόνας των οικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα µε 
το αναφερόµενο ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240, που αναφέρεται στις 
παραποιήσεις και στα λάθη των λογιστικών καταστάσεων, ο όρος παραποίηση 
αναφέρεται ως η εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια από ένα ή περισσότερα άτοµα της 
διοίκησης, των εργαζοµένων ή τρίτου µέρους που έχουν ως αποτέλεσµα τη ψεύτικη 
παρουσίαση (misrepresentation) των λογιστικών καταστάσεων. 

 

5.3) -Λογιστική απάτη ή σφάλµα (error)  
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- Ο όρος (λογιστική) απάτη (fraud) αποδίδεται µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

(α) Στο χειρισµό, τη νόθευση ή την αλλοίωση των λογιστικών εγγραφών ή των 
αποδεικτικών στοιχείων. 

(β) Στην αλλοίωση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης. 

(γ) Στην απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω 
καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων. 

(δ) Στην καταχώρηση εικονικών συναλλαγών. 

(ε) Στη λανθασµένη εφαρµογή των λογιστικών προτύπων και αρχών. 

- Ο όρος λάθος ή σφάλµα (error)  αναφέρεται σε ακούσια, µη σκόπιµα λάθη στις 
οικονοµικές καταστάσεις όπως: 

(α) Αριθµητικά ή λάθη από αβλεψία του προσωπικού του λογιστηρίου που αφορούν 
καταχωρήσεις και αποδεικτικά στοιχεία. 

(β) Εκ παραδροµής ή παρερµηνεία της πραγµατικής κατάστασης που αφορούν οι 
συναλλαγές. 

(γ) Μη σωστή εφαρµογή των αρχών και προτύπων της λογιστικής. 

- Στις Η.Π.Α ο αντίστοιχος όρος αναφέρεται στην απάτη που διενεργείται µέσω της 
σκόπιµης αλλοίωσης των οικονοµικών καταστάσεων. 

- Το Αµερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (American Institute of Certified 
Public Accountants – AICPA ) στο πρότυπο Statementon Auditing Standards (SAS) 
99, διαχωρίζει το λάθος που προέρχεται από αµέλεια από το λάθος που έχει ως στόχο 
την απάτη (Fraud) αναφέροντας ότι απάτη είναι «η σκόπιµη παράβλεψη ποσών ή 
παραποίηση στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις εταιριών». 

- Η απάτη µπορεί να διαπραχθεί από ένα ή περισσότερους εργαζόµενους οι οποίοι 
µπορεί να δρουν εν αγνοία της επιχείρησης για προσωπικό όφελος (υπεξαίρεση 
χρηµάτων ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων). Επίσης, η απάτη µπορεί να 
συµπραχθεί σε συνδυασµό µερικών από τους εργαζόµενους της επιχείρησης µε τους 
εργαζόµενους µιας άλλης επιχείρησης που είναι προµηθευτές ή πελάτες. Βέβαια, η 
απάτη µπορεί να διαπράττεται υπό την καθοδήγηση της διοίκησης, µε την αλλοίωση 
των στοιχείων του ισολογισµού, µε στόχο τη συγκάλυψη δυσµενών ή µη φανερών 
αποτελεσµάτων.Τα στοιχεία του ισολογισµού µπορούν να υπερεκτιµώνται ή να 
υποεκτιµώνται ανάλογα κάθε φορά µε το στόχο που θέλουν να επιτύχουν όπως, 
παροχή πίστωσης, επίτευξη εξαγοράς ή συγχώνευσης, πληρωµή ή µη µερισµάτων, 
µεταβολή της τιµής της µετοχής, δόλια πτώχευση, παραπλάνηση των ανταγωνιστών, 
φοροδιαφυγή κ.ά. Οι απάτες τις περισσότερες φορές συνοδεύονται από πλαστά 
δικαιολογητικά (τιµολόγια, φορτωτικές, δελτία αποστολής, µισθοδοσίες, τραπεζικές 
συναλλαγές κ.ά.), νόθευση των λογιστικών βιβλίων µε τη χρήση λογιστικών 
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τεχνασµάτων (αριθµητικά λάθη, παράληψη µεταφοράς ποσών, µη λογιστικοποίηση 
δεδουλευµένων εσόδων ή εξόδων κ.ά.), αυξοµείωση της απογραφής, ή συνεχούς 
αλλαγής λογιστικής µεθόδου αποτίµησης των αποθεµάτων, παρουσίαση αλλότριων 
περιουσιακών στοιχείων ως δικά τους, λογιστικοποίηση εικονικών πράξεων και 
εγγραφών. 

 

 

5.4) -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

 

- Σύµφωνα µε τον Rezaee, (2003) η λογιστική απάτη συµπεριλαµβάνει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Νόθευση, παραποίηση ή αθέµιτη τροποποίηση οικονοµικών µεγεθών, 
υποστηρικτικών εγγράφων, ή επιχειρηµατικών συναλλαγών. 

• Σκόπιµα εσφαλµένες δηλώσεις, παραλείψεις ή διαστρεβλώσεις 
γεγονότων, εµπορικών συναλλαγών, λογαριασµών και άλλων 
σηµαντικών πληροφοριών από τις λογιστικές καταστάσεις. 

• Σκόπιµα κακή εφαρµογή, ερµηνεία και εκτέλεση των λογιστικών 
προτύπων, αρχών και των πρακτικών που χρησιµοποιούνται για την 
αναγνώριση και αναφορά οικονοµικών και επιχειρησιακών 
συναλλαγών. 

• Εσκεµµένη παράβλεψη και αποκάλυψη ή παρουσίαση ανακριβών 
λογιστικών προτύπων, αρχών και πρακτικών. 

• Χρήση λογιστικών τεχνασµάτων για τη διαχείριση παράνοµων 
κερδών. 

• Μεθοδεύσεις λογιστικών τεχνικών που βρίσκονται µέσα στα όρια των 
νόµων, αλλά είναι εύκολο να µεταβληθούν µέσα από τα 
«παραθυράκια» αυτών. 
 

- Στην βιβλιογραφία χρησιµοποιείται ο όρος τρίγωνο της απάτης ο οποίος 
παρουσιάζει τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά µέσω των οποίων 
σκιαγραφούνται πιθανοί παράγοντες κινδύνου: 
 

� Κίνητρο-πίεση 
 

- Το κίνητρο δηµιουργείται από την πίεση για αποτελέσµατα, την απληστία και 
αµέτρητους άλλους παράγοντες της ψυχολογίας. Ορισµένες φορές ο κύριος 
λόγος διενέργειας απάτης θεωρείται ότι είναι το προσωπικό όφελος που 
µπορεί να έχει ένας υπάλληλος από την κατάχρηση ενός µεγάλου χρηµατικού 
ποσού. Κάτι τέτοιο, όµως, φαίνεται ότι απέχει πολύ από την πραγµατικότητα. 
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Η πίεση που µπορεί να ασκείται από τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της 
εταιρείας στους υπαλλήλους αυξάνει τον κίνδυνο της απώλειας της εργασίας 
τους, κατά συνέπεια των µελλοντικών εισοδηµάτων τους, αποτελώντας 
παράλληλα κίνητρο των υπαλλήλων για τη διενέργεια απάτης. 
 

� Ευκαιρία 
 

- Τα προβλήµατα στην εταιρική διακυβέρνηση, το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου, αποκεντρωµένη διοίκηση, η συγκέντρωση δύναµης σε ένα µόνο 
πρόσωπο, η συχνή ανανέωση προσωπικού, οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα 
µέρη, η έλλειψη ηθικής καθοδήγησης και ηγεσίας καθώς και πρακτικές 
ατιµωρησίας δίνουν την ευκαιρία σε κακόβουλα στελέχη να προβούν σε 
παράτυπες πράξεις. Για παράδειγµα οι επιχειρήσεις σε περιόδους οικονοµικής 
κρίσης προσπαθούν να µειώσουν το κόστος τους µέσω απολύσεων ή 
περικοπών προσωπικού, µε πιθανή συνέπεια τον µη επαρκή διαχωρισµό 
αρµοδιοτήτων των υπαλλήλων της εταιρείας, γεγονός που συνδέεται µε 
πιθανή εµφάνιση αδυναµιών στα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

� Λογική εξήγηση/Εκλογίκευση 

-  Η εκλογίκευση αποτελεί καίρια συνιστώσα στις περισσότερες περιπτώσεις απάτης. 
Πρόκειται για συγκεκριµένη συµπεριφορά, χαρακτήρα ή σύνολο ηθικών αξιών που 
επιτρέπουν σε ένα ή περισσότερα άτοµα να διαπράξουν εν γνώσει τους και σκόπιµα 
µια ανειλικρινή πράξη, ή για µια κατάσταση όπου τα άτοµα είναι ικανά να 
αιτιολογήσουν/ εκλογικεύσουν τη διάπραξη µιας ανειλικρινούς πράξης. 

-  Οι περιπτώσεις απάτης αυξάνονται εν µέσω οικονοµικής ύφεσης εξαιτίας της 
ικανότητας των στελεχών να αιτιολογούν όλα τα είδη απάτης ως απόλυτα λογικά και 
να δίνουν µια λογική εξήγηση για κάθε µορφή απάτης.(Πολίτης, 2009) 

 

 

 

 

 

5.5) -ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΠΑΤΗΣ 
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- Το ελεγκτικό πρότυπο SAS Νο. 82 (παράγραφο 16-17) επισηµαίνει τρεις βασικές 
κατηγορίες κινδύνου για την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων: 

� Χαρακτηριστικά ∆ιοίκησης.  

- Περιλαµβάνουν διοικητικές ικανότητες, πιέσεις, στυλ, διαθέσεις και στάσεις ως 
προς τον εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες έκδοσης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Ύπαρξη τυχόν στενών σχέσεων µεταξύ διοίκησης και ελεγκτών. 
Παράδειγµα κινδύνου της κατηγορίας αυτής είναι το κίνητρο της διοίκησης να 
αυξήσει την τιµή της µετοχής ή η πίεση της διοίκησης να δείξει περισσότερα κέρδη 
στη συνέλευση των µετόχων. 

 

� Συνθήκες Κλάδου. 

- Περιλαµβάνουν το οικονοµικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται η επιχείρηση 
καθώς και νέες θεσµικές απαιτήσεις στη φορολογία ή στους λογιστικούς κανόνες. Για 
παράδειγµα η πρόσφατη αλλαγή που υποχρεώνει τις εισηγµένες επιχειρήσεις να 
συντάσσουν τις λογιστικές καταστάσεις τους µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
µπορεί να µεταβάλει σηµαντικά τις καταστάσεις αυτές (π.χ. τρόπος αποτίµησης 
παγίων περιουσιακών στοιχείων). 

 

� Λειτουργικά Χαρακτηριστικά.  

- Περιλαµβάνουν τη φύση και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών της επιχείρησης 
µε άλλες επιχειρήσεις και την οικονοµική της κατάσταση όπως, για παράδειγµα 
ταµειακή στενότητα, χαµηλή κερδοφορία, ύπαρξη συσσωρευµένων ζηµιών ή η πίεση 
να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια ώστε να διατηρήσει τη χρηµατοοικονοµική θέση 
της.(www.economics.gr, 2010) 

 

 

 

 

 

5.6) -ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
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- Τα κίνητρα που οδηγούν τα στελέχη της διοίκησης σε πρακτικές δηµιουργικής 
λογιστικής συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 

 

 

� ∆ανειακές Συµβάσεις:  

Πολλές από τις συµφωνίες που συνάπτει µια επιχείρηση για τη λήψη δανείων 
περιέχουν όρους που τη δεσµεύουν να πραγµατοποιεί συγκεκριµένα επίπεδα 
αποτελεσµάτων και οικονοµικών δεικτών για όσο καιρό διαρκεί η εξυπηρέτηση και 
αποπληρωµή του δανείου. Έτσι η διοίκηση µπορεί να χρησιµοποιήσει τη δηµιουργική 
λογιστική για να µειώσει τους περιοριστικούς όρους . 

 

� Πίεση από τους χρηµατοοικονοµικούς επενδυτές : 

- Ένα ισχυρό κίνητρο της διοίκησης για να ωραιοποιήσει τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της επιχείρησης είναι η επιθυµία της να πετύχει ή/και να ξεπεράσει τις 
προβλέψεις των χρηµατοοικονοµικών αναλυτών και τις προσδοκίες των επενδυτών. 
Βέβαια οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές βασίζονται για τα προβλέψεις τους 
περισσότερο στην πληροφόρηση που έχουν οι ίδιοι για την εξεταζόµενη κάθε φορά 
επιχείρηση και στα µοντέλα που δηµιουργούν παρά στις δηµοσιευµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ωστόσο είναι προφανές ότι είναι προς όφελος και 
των δύο πλευρών να µην υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των 
προϋπολογιστικών εκτιµήσεων των αναλυτών και των απολογιστικών καταστάσεων 
της επιχείρησης. Η αποτυχία επίτευξης εκ µέρους της διοίκησης των προβλεπόµενων 
από τους αναλυτές αποτελεσµάτων συνεπάγεται µία αρνητικά αντίδραση της αγοράς 
η οποία πλήττει όχι µόνο τους µετόχους αλλά και τα διοικητικά στελέχη των οποίων 
η αµοιβή συνδέεται πολλές φορές µε δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών 
(stockoptions). 

 

� Σταθερή Μερισµατική Πολιτική :  

- Στόχος των διοικήσεων των επιχειρήσεων είναι να διατηρούν µια γενικά σταθερή 
αυξανόµενη µερισµατική πολιτική, ώστε οι µετοχές της επιχείρησης να αποτελούν 
µια ελκυστική επένδυση. Για να το πετύχει αυτό η εκάστοτε διοίκηση προσπαθεί  να 
οµαλοποιεί τα αποτελέσµατα της επιχείρησης και να διατηρεί σταθερό το ποσοστό 
των κερδών που διατίθεται ω µέρισµα στους µετόχους. Έτσι κατά τις χρήσεις που 
εµφανίζονται υψηλά κέρδη καταβάλλεται προσπάθεια να υποβαθµιστούν τα κέρδη, 
ώστε να δοθεί ένα µέρισµα σχετικά σταθερό και όµοιο µε αυτά των προηγούµενων 
χρήσεων.Αντιθέτως, όταν τα κέρδη µιας χρήσης είναι µειωµένα καταβάλλεται 
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προσπάθεια µέσω των πρακτικών παραποίησης να εµφανιστούν υψηλότερα από ότι 
είναι στην πραγµατικότητα. 

 

 

 

� Προσπάθεια Φοροδιαφυγής : 

- Η φορολογία παίζει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό των παρακρατηθέντων 
κερδών και συνεπώς στη µερισµατική πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση. 
Όσο η επιβαλλόµενη φορολογία µειώνεται τόσο η διαθέσιµη ποσότητα της πληρωµής 
προς τους µετόχους αυξάνεται. Έτσι οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε διάφορες 
πρακτικές παραποίησης των οικονοµικών τους καταστάσεων, ώστε να εµφανίσουν 
µειωµένα κέρδη και να περιορίσουν τη φορολογική επιβάρυνση.  

 

� Άντληση κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο Αξιών: 

- Μια επιχείρηση η οποία επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια από το χρηµατιστήριο θα 
πρέπει να παρουσιάζει µια ανοδική τάση των βασικών οικονοµικών µεγεθών της και 
γενικότερα µια υγιή χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Στόχος της επιχείρησης είναι 
όταν εκδίδονται νέες µετοχές και διατίθενται στο κοινό να πετύχει ευνοϊκούς όρους 
διάθεσης και να αποκοµίσει το υψηλότερο δυνατό τίµηµα, γεγονός που επιτυγχάνεται 
όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτυπώνουν µια κερδοφόρα επιχείρηση 
µε προοπτικές µελλοντικής εξέλιξης. 

 

� Ο ανταγωνισµός των οικονοµικών µονάδων: 

- Πολλές επιχειρήσεις, στην προσπάθειατους να εµφανιστούν ισχυρές στη αγορά 
στην οποία δραστηριοποιούνται, παρουσιάζουν όσο το δυνατόν υψηλότερα τα 
αποτελέσµατά τους και κατά συνέπεια, ισχυρότερη την οικονοµική τους θέση. Άλλες 
επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά, επειδή θέλουν να αποθαρρύνουν την προσέλκυση 
περισσότερων ανταγωνιστών στον ίδιο κλάδο, προσπαθούν να υποβαθµίσουν την 
κερδοφορία τους και τις υπάρχουσες προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριµένου 
κλάδου. 

 

� Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων:  

- Οι επιχειρήσεις αποβλέπουν κυρίως στην αύξηση των αποτελεσµάτων των 
εµπλεκοµένων οικονοµικών µονάδων, µε σκοπό την απόκτηση περισσότερων 
µετοχών από την συγχώνευση ή την εξαγορά αντίστοιχα. Γενικότερα, στις 
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περιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις καταβάλλουν προσπάθειες να βελτιώσουν την προς 
τα έξω εικόνα τους, έτσι ώστε να αποκοµίσουν περισσότερα χρήµατα από την 
εκάστοτε ακολουθούµενη επενδυτική στρατηγική. 

 

� Οι αµοιβές της διοίκησης: 

- Οι επιχειρήσεις συχνά συνδέουν την αµοιβή της διοίκησης µε την οικονοµική 
επίδοση της επιχείρησης, σε µια προσπάθεια να ευθυγραµµιστούν οι στόχοι της 
διοίκησης µε αυτούς των µετόχων. Η πρακτική αυτή όµως δηµιουργεί ισχυρά κίνητρα 
από την πλευρά της διοίκησης να επηρεάσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα της 
επιχείρησης ώστε να πετύχει µεγαλύτερες αµοιβές. Σε περιόδους χαµηλών κερδών 
αυτά επηρεάζονται προς τα πάνω, ενώ σε περιόδους όπου τα κέρδη είναι µεγαλύτερα 
από το ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο δεν δίνεται επιπλέον αµοιβή, τότε τα κέρδη 
επηρεάζονται προς τα κάτω. Τα «επιπλέον» κέρδη, τα οποία δεν παρέχουν στη 
διοίκηση πρόσθετη αµοιβή στην τρέχουσα περίοδο, δεν απεικονίζονται λογιστικά και 
χρησιµοποιούνται στην επόµενη περίοδο. 

 

� Ανεπαρκής διοίκηση : 

- Πολλές φορές η ανεπαρκής διοίκηση οδηγεί στη χρήση της δηµιουργικής 
λογιστικής  ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος αντικειµενικός τρόπος εντοπισµού µιας 
τέτοιας διοίκησης . ενδείξεις όπως η συχνή εναλλαγή προσωπικού µπορούν να 
αλλοιωθούν µε τη χρήση της δηµιουργικής λογιστικής. 

 

� Προσωπικές φιλοδοξίες των ανώτατων στελεχών : 

- Η διατήρηση της θέσης µπορεί να αποτελέσει για ένα στέλεχος σηµαντικό κίνητρο 
παραποίησης των οικονοµικώναποτελεσµάτων και αυτό γιατί η µη ικανοποιητική 
πορεία των αποτελεσµάτων της επιχείρησης, συνήθως, οδηγεί σε αντικαταστάσεις ή 
και σε απολύσεις. Επίσης, ο συνδυασµός των προσωπικών φιλοδοξιών τωνστελεχών 
µε την φιλοσοφία της επιχείρησης να επιβραβεύει όσους πετυχαίνουν τους 
στόχουςπου έχουν τεθεί µπορεί να δηµιουργήσει µια κατάσταση, στην οποία είναι 
πιθανόν κάποιοι εργαζόµενοι να κάνουν οτιδήποτε προκειµένου να προαχθούν σε µια 
καλύτερη θέση.(Καζαντζής, 2006) 

 

 

5.7) -Αποτελεσµατικά Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου: 
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- Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από όλα τα µέτρα και τις διαδικασίες που 
παίρνει το management για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική λειτουργία της 
επιχείρησης. 

- Βασικός σκοπός του είναι η προώθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της 
επιχείρησης η οποία επιτυγχάνεται µε τη λήψη µιας σειράς µέτρων που αποβλέπουν: 

• Στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων από υπεξαιρέσεις, 
σπατάλη, φθορά και µη αποτελεσµατική χρήση 

• Στην προώθηση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών 
καταχρήσεων  

• Στην ενθάρρυνση της µέτρησης της παραγωγής και της σύγκρισης µε 
τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης 

• Στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των εργασιών της 
επιχείρησης. 

- Σύµφωνα , µε τον ορισµό του Ινστιτούτου των Αµερικανών Ορκωτών Λογιστών 
(AICPA ), εσωτερικό έλεγχο αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι 
συντονισµένες προσπάθειες, µέθοδοι και µέτρα που υιοθετούνται εντός µιας 
επιχείρησης, για τη διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών στοιχείων, την 
προώθηση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της 
διατήρησης της προδιαγραµµένης επιχειρηµατικής πολιτικής.  

- Κάθε µεγάλη επιχείρηση σήµερα αποτελείται από πολλές διευθύνσεις και τµήµατα 
ώστε η επίβλεψη χιλιάδων εργαζοµένων σους διάφορους τοµείς να µην είναι εύκολη 
αν δεν έχουν επινοηθεί και εφαρµοστεί µοντέρνες µέθοδοι διοίκησης και αν δε 
χρησιµοποιηθεί σύγχρονη τεχνολογία. Έτσι, µε τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η 
συγκέντρωση των διαφόρων πληροφοριών, οικονοµικών, τεχνικών και άλλων σε 
αξίες και ποσότητες, ώστε οι διευθυντές, µη έχοντας τη δυνατότητα να βασιστούν 
στην προσωπική τους επίβλεψη και παρατήρηση για την αξιολόγηση των 
λειτουργικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
για την ορθή λήψη των αποφάσεων. Η αξιοπιστία όµως των οικονοµικών και 
τεχνικών πληροφοριών και στοιχείων εξαρτάται από τις ακολουθούµενες διαδικασίες 
και το συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση αυτών. Έτσι απαιτείται συνεχής εσωτερικός 
έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι και οι στρατηγικές της επιχείρησης 
ακολουθούνται σωστά από τα διάφορα επίπεδα του managementκαι των 
εργαζοµένων, αν επιτυγχάνονται οι αναµενόµενες αποδόσεις, αν υπολογίζονται 
σωστά οι αποκλίσεις και αν αυτές ανακοινώνονται σους αρµόδιους υπευθύνους και 
αν τελικά λαµβάνονται διορθωτικές ενέργειες. 

- Το management της επιχείρησης έχει επίσης την ευθύνη για την τήρηση των 
λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, οι οποίες πρέπει να παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της επιχείρησης, 
µε το να είναι ακριβής, επαρκής και αξιόπιστη. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει τη 
βεβαιότητα ότι η ευθύνη αυτή συµπληρώνεται. 
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- Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου διαφαίνεται και στην σηµασία που έχει 
και για τον ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή. Το σύστηµα και η ποιότητα του εσωτερικού 
ελέγχου που χρησιµοποιείται από την επιχείρηση θα καθορίσει το πρότυπο και τη 
διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου. Οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές εξετάζουν και 
αξιολογούν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ώστε να πεισθούν για την αξιοπιστία 
των λογιστικών δεδοµένων και να καθορίσουν το πρόγραµµα και το χρονοδιάγραµµα 
της ελεγκτικής διαδικασίας. 

- Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει 
ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για να θεωρηθεί αποτελεσµατικό. Τα ειδικά 
χαρακτηριστικά ελέγχου σε οποιοδήποτε σύστηµα εξαρτώνται από συγκεκριµένους 
παράγοντες όπως είναι το µέγεθος, η φύση των εργασιών της επιχείρησης, η 
οργανωτική διάρθρωση και οι αντικειµενικοί στόχοι της επιχείρησης, έτς ώστε να 
διατυπωθούν ορισµένα γενικά χαρακτηριστικά τα οποία αν εφαρµοστούν θα 
βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους βασικούς στόχους του εσωτερικού 
ελέγχου. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι : 

� Ένα καλά µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο. 
 

� Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδότησης, αρµοδιοτήτων και 
ευθυνών. 
 

� Λογιστική διάρθρωση. 
 

� Κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου. 
 

� Σύγχρονη πολιτική προσωπικού. 
 

� Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου. 
�  

- Έτσι, γίνεται εύκολα κατανοητή η αναγκαιότητα και χρησιµότητα της ύπαρξης ενός 
αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου, αφού πρόκειται για την ανεξάρτητη και 
αντικειµενική αξιολόγηση της επιχείρησης µέσω της ανασκόπησης και εξέτασης των 
διαφόρων λειτουργιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης η οποία γίνεται µε 
εντολή και για λογαριασµό του ανώτατου management της επιχείρησης. 
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5.8) -Αποτελεσµατικός Εξωτερικός Έλεγχος -Ανεξαρτησία Ορκωτού 
Λογιστή : 

 

- Η αναγκαιότητα του εξωτερικού ελέγχου γίνεται περισσότερο κατανοητή αν αρχικά 
εξετάσουµε ποιούς ενδιαφέρει, τόσο από ιδιωτικό-οικονοµική όσο και από 
κοινωνικό-οικονοµική άποψη. Έτσι από ιδιωτικό-οικονοµική άποψη ενδιαφέρονται 
για τον εξωτερικό έλεγχο οι παρακάτω µονάδες: 

� Οι διοικούντες και διευθύνοντες την οικονοµική µονάδα, προκειµένου 
να τη διασφαλίσουν ηθικά και νοµικά από τον κίνδυνο να 
λογοδοτήσουν για λάθη, παραλείψεις ή διαχειριστικές ανωµαλίες των 
υφισταµένων τους. 

� Οι µέτοχοι και όλοι όσοι επενδύουν κεφάλαια στην επιχείρηση, για να 
διασφαλίσουν τα βραχυχρόνια και µακροχρόνια συµφέροντα τους, 
µέσα από µια οµαλή πορεία της επιχείρησης, η οποία θα καθιστούσε 
δυνατή τη µεγιστοποίηση των αποδοχών τους. 

� Οι τράπεζες, οι πιστωτές και κάθε µορφή δανειστές, προκειµένου να 
διαπιστω8εί αν γίνεται συνετή χρήση των κεφαλαίων που τους 
εµπιστεύθηκαν. 

� Κάθε λογής συναλλασσόµενοι µε την επιχείρηση, για να διευκρινίσουν 
αµ θα είναι επωφελής η συνέχιση των δοσοληψιών τους µε αυτήν, αν 
θα περατωθούν αισίως διάφορες εκκρεµείς υποθέσεις τους, αν θα 
πρέπει να δώσουν πίστωση χρόνου και ευκαιριών σε περίπτωση που 
ανειληµµένες υποχρεώσεις της επιχείρησης προς αυτούς δεν 
εκτελούνται προσωρινά. 

� Το εργατοϋ-παλληλικό δυναµικό και το µέσο και ανώτερο προσωπικό 
της επιχείρησης, προκειµένου ανάλογα µε την εικόνα που θα 
παρουσιάσει ο εξωτερικός έλεγχος να σταθµίσουν κατά πόσο µπορούν 
να ταυτίσουν την επαγγελµατική τους εξέλιξη µε τη συγκεκριµένη 
επιχείρηση. 

- Από κοινωνικό-οικονοµική άποψη, η συνεχής ενοποίηση των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων πολλών κλάδων σε µεγαλύτερους και πιο εύρωστους οικονοµικούς 
σχηµατισµούς είχε ως αποτέλεσµα τη συγκέντρωση τεράστιων ποσών κεφαλαίου στα 
χέρια µια µικρής  µειοψηφίας µετόχων οι οποίοι διοικούν συνήθως τις µεγάλες 
επιχειρήσεις.  

- Είναι φυσικό λοιπόν να είναιµεγάλος ο πειρασµός για καταχρήσεις και παράνοµη 
ιδιοποίηση κεφαλαίων, τα οποία όµως ανήκουν στη µεγάλη µάζα των µετόχων. Έτσι, 
µόνο ένας λεπτοµερής  και εµπεριστατωµένος εξωτερικός έλεγχος µπορεί να σταθεί 
εµπόδιο στη βουλιµία και στην απληστία πιθανών καταχραστών. Αυτονόητο είναι , 
επίσης, ότι η ύπαρξη τεχνοκρατών στην ηγεσία της επιχείρησης καθιστά περισσότερο 
αναγκαίο τον εξωτερικό έλεγχο προκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντα της 
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µεγάλης πλειοψηφίας των µετόχων. Όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα των 
οικονοµικών µονάδων και κυριαρχούν τάσεις συγκεντρωτισµού και γιγάντωσης των 
οικονοµικών µονάδων, τόσο περισσότερο γίνεται αναγκαία η οργάνωση και 
συγκρότηση του εξωτερικού ελέγχου σε ανεξάρτητο λειτούργηµα, µε επαρκή και 
σαφώς οριοθετηµένο θεσµικό πλαίσιο δράσης. Η διενέργεια αυστηρού, 
αντικειµενικού και επαρκώς τεκµηριωµένου ελέγχου που συντελεί στη διαύγεια των 
οικονοµικών καταστάσεων αποτελεί σήµερα καθολικό αίτηµα για το σύνολο του 
παραγωγικού και διοικητικού δυναµικού των επιχειρήσεων, καθώς και ευρύτερων 
στρωµάτων του κοινωνικού συνόλου.  

 

5.9) -Ανεξαρτησία Ορκωτού Λογιστή: 

 

- Η θωράκιση και η εξυπηρέτηση του ευρύτερου δηµόσιου συµφέροντος πρέπει να 
είναι το κύριο µέληµα και η πρωταρχική επιδίωξη του κάθε ορκωτού λογιστή. Για να 
επιτευχθεί λοιπόν αυτός ο σκοπός ο ορκωτός λογιστής κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του πρέπει ο  ίδιος αλλά και οι πράξεις του να διακατέχονται από 
διαφάνεια, αµεροληψία και δικαιοσύνη, έτσι ώστε οι γνωµατεύσεις του να 
θεωρούνται έγκυρες και αξιόπιστες από το κοινό.  Ειδικότερα για το επάγγελµα του 
ορκωτού λογιστή ο βαθµός αξιοπιστίας των πιστοποιητικών ελέγχου που εκδίδει είναι 
συνυφασµένος µε την εµβέλεια της απήχησης του στο ευρύτερο κοινό. Η καθιέρωση 
και δικαίωση του εξαρτώνται από την παγίωση της φήµης ότι οι γνωµατεύσεις του 
είναι έγκυρες και αξιόπιστες. Έτσι, η ανεξαρτησία των ελεγκτών είναι θεµελιώδους 
σηµασίας για την αξιοπιστία, το κύρος και την επαγγελµατική καταξίωση τους. Το 
δεύτερο από τα Γενικά Πρότυπα της Ελεγκτικής ορίζει ότι ο «ελεγκτής πρέπει να 
είναι ανεπηρέαστος στη σκέψη για να µπορέσει να κερδίσει την εµπιστοσύνη του 
κοινού και να αποκτήσει το απαραίτητο προσωπικό και επαγγελµατικό κύρος». 

- Τα βασικά σηµεία για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών, 
όπως αυτά ορίζονται από το Σώµα είναι τα παρακάτω: 

 

� Ο ελεγκτής πρέπει να αποφεύγει την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, 
όταν αυτές µπορεί εύλογα να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν σηµαντικά 
την αντικειµενικότητα του. Επίσης, απαγορεύεται στα µέλη του 
Ινστιτούτου να απασχολούνται συγχρόνως σε επιχειρήσεις ή άλλες 
εργασίες που περιορίζουν την αντικειµενικότητα τους κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους ή σε επιχειρήσεις ή άλλες εργασίες που 
τροφοδοτούν κατά κάποιο τρόπο το επάγγελµα τους.  

� Τα µέλη του Ινστιτούτου ή εταιρείες λογιστών και οι συνέταιροι ή 
µέτοχοι αυτών δε µπορούν να εκφράσουν γνώµη επί των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης, παρά µόνον αν 
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τα ίδια και η εταιρεία τους είναι ανεξάρτητα από την επιχείρηση για 
την οποία θα γνωµοδοτήσουν, χωρίς  την ύπαρξη οικονοµικού 
συµφέροντος από την πορεία των εργασιών ενός πελάτη, το 
οποίοοφείλεται είτε σε συµµετοχή στο κεφάλαιο, είτε σε παροχή ή 
λήψη δανείου προς ή από τονπελάτη. 

� Κατά την άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων, ο ελεγκτής δεν 
πρέπει να δέχεται κατευθύνσεις και συµβουλές απόκανένα πρόσωπο, 
ως προς τα πλαίσια του ελέγχου του και τα συµπεράσµατα στα 
οποίακαταλήγει. 

� Η ύπαρξη στενής προσωπικής σχέσης εξ αίµατος, αγχιστείας και 
φιλίας µε µέλος της διοίκησης ή µε άλλο στέλεχος της ελεγχόµενης 
επιχείρησης, αποτελεί ένα ακόµα εµπόδιογια µια αντικειµενική 
πρόσβαση προς την ελεύθερη έκφραση γνώµης. 

� Ο ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής δεν πρέπει να εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό, από πλευράςσυνολικών επαγγελµατικών αµοιβών, από την 
αµοιβή που προέρχεται από ένα συγκεκριµένο πελάτη. 

� Σε καµία περίπτωση ο ορκωτός ελεγκτής δεν πρέπει να δέχεται 
προµήθεια για την απόµέρους του πελάτη για την εφαρµογή των 
συµβουλών του. 

 

- Η ανεξαρτησία του ορκωτού λογιστή είναι µια από τις σηµαντικότερες έννοιες και 
τονίζεται ιδιαίτερα στον κώδικα δεοντολογίας του λογιστικού επαγγέλµατος. Ο 
λογιστής όπως έχουµε προαναφέρει πρέπει να διασφαλίζει ότι οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις είναι δίκαιες για όλους και δεν είναι µεροληπτικές προς οποιονδήποτε, 
σε βάρος κάποιου άλλου. Γι αυτό το λόγο ο λογιστής πρέπει να διατηρεί έναν υψηλό 
βαθµό ανεξαρτησίας απέναντι σους πελάτες του, έτσι ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί 
συγχρόνως το ευρύ κοινό. (Τσαγκλάγκανος, 2004) 

 

 

 

5.10) -Αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση 

 

- Ένα αποτελεσµατικό εργαλείο πρόληψης της λογιστικής απάτης είναι η εδραίωση 
από τις επιχειρήσεις ενός ισχυρού συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης .                     
Ο ΟΟΣΑ(1999) και η Επιτροπή Cadbury (Cadburyreport 1992) ορίζουν ως εταιρική 
διακυβέρνηση το σύστηµα µε το οποίο οι εταιρίες παρακολουθούνται και ελέγχονται. 
Το σύστηµα εταιρικής διακυβέρνηση εξειδικεύει τη διάρθρωση των δικαιωµάτων και 
των υποχρεώσεων µεταξύ των διαφορετικών συµµετεχόντων σε µια εταιρία, όπως το 
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διοικητικό συµβούλιο, τα ανώτατα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη, οι µέτοχοι και 
άλλοι ενδιαφερόµενοι µέσα ή έξω από την εταιρία. 

- Η ανάδυση τα τελευταία χρόνια κερδοσκοπικών επεισοδίων στις κεφαλαιαγορές και 
η εµφάνιση επιχειρηµατικών σκανδάλων και πτωχεύσεων δείχνει ότι οι επιχειρήσεις 
χαρακτηρίζονται από ένα αδύναµο σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης. Για να 
αποκατασταθεί η αξιοπιστία στις αγορές απαιτείται η υιοθέτηση βέλτιστων 
πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης . Τέτοιες πρακτικές είναι η ενίσχυση της 
διαφάνειας , η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των επενδυτών και των µετόχων, οι 
αποτελεσµατικοί και ανεξάρτητοι έλεγχοι, η ισχυροποίηση του εποπτικού ρόλου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και η κατάρτιση αξιόπιστων οικονοµικών 
καταστάσεων.(Μ.Ξανθάκης-Λ.Τσιπούρη-Λ.Σπανός). 

- Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση απαιτεί ηθική και ακεραιότητα στην ανώτατη 
διοίκηση, εγκαθίδρυση υγιούς κουλτούρας µέσα στην επιχείρηση, σωστή στοχοθεσία, 
αξιοκρατικά συστήµατα αξιολόγησης και επιβράβευση της απόδοσης .(Πελεκανάκης, 
2009) 

- Η αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση συνδέεται όπως είπαµε µεταξύ άλλων µε 
την αύξηση της διαφάνειας και του επιπέδου πληροφόρησης για τα συµβαίνοντα στην 
εταιρία. Η διασφάλιση της διαφάνειας αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα για την 
προστασία των επενδυτών. Η οικονοµική θεωρία υποστηρίζει ότι µεγαλύτερο επίπεδο 
αποκάλυψης πληροφοριών µειώνει την πιθανότητα ασύµµετρης πληροφόρησης, είτε 
µεταξύ επιχειρήσεων και µετόχων, είτε µεταξύ δυνητικών αγοραστών και πωλητών 
της µετοχής της εταιρίας, ελαχιστοποιώντας τα προβλήµατα δυσµενούς επιλογής και  
µειώνοντας το κόστος άντλησης κεφαλαίου. Υποστηρίζεται επίσης η παρότρυνση 
εφαρµογής διεθνών λογιστικών προτύπων τα οποία θα µπορέσουν να βελτιώσουν της 
συγκρισιµότητα των πληροφοριών µεταξύ των χωρών. Η ύπαρξη αξιόπιστων και 
ελεγµένων µε βάση τα διεθνή πρότυπα λογιστικών στοιχείων διευκολύνει τον 
εποπτικό ρόλο του διοικητικού συµβουλίου. Τέλος σχεδόν όλες οι αρχές εταιρικής 
διακυβέρνησης θεωρούν ότι το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να απαρτίζεται στην 
πλειοψηφία του από µη εκτελεστικά στελέχη και να έχει σηµαντικό αριθµό 
ανεξάρτητων µελών. Τα ανεξάρτητα µέλη είναι απαραίτητα καθώς έχουν 
περισσότερα κίνητρα να παρακολουθούν την εκτελεστική διοίκηση της εταιρίας, να 
ενδιαφέρονται και να προστατεύουν τη φήµη τους ως αποτελεσµατικοί και 
ανεξάρτητοι σύµβουλοι.(Μ.Ξανθάκης-Λ.Τσιπούρη-Λ.Σπανός) 

- Ωστόσο η µόνη δύναµη που µπορεί να επιβάλλει ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση 
είναι η δύναµη της αγοράς. Οι επενδυτές θα πρέπει να πιέσουν τις επιχειρήσεις να 
εγκαταστήσουν ουσιαστική εταιρική διακυβέρνηση επιβραβεύοντας αυτές που το 
κάνουν και τιµωρώντας αυτές που υστερούν. Ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να 
περιορίζεται στη διασφάλιση ύπαρξης ακριβούς και αξιόπιστης πληροφόρησης προς 
τους επενδυτές.(Πελεκανάκης, 2009) 
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Κεφάλαιο 6) 

 

6.1) -Ορισµός Ελεγκτικής : 

 

- Ελεγκτική είναι ένα σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών, µε βάση τις οποίες 
διενεργείται κάθε Λογιστικό-διαχειριστικός έλεγχος µε σκοπό τη διατύπωση 
αιτιολογηµένων συµπερασµάτων σχετικά µε κάποια οικονοµική διαχείριση. 
(Τσακλάγκανος, 2005).Μια διαφορετική προσέγγιση, οριοθέτηση της σύγχρονης 
ελεγκτικής, από απόψεως των δοµικών της στοιχείων µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

 - Ελεγκτική είναι ο επιστηµονικός κλάδος της συστηµατικής διαδικασίας 
συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκµηρίων, από ένα ανεξάρτητο και 
ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία αφορούν µετρήσιµες πληροφορίες 
συγκεκριµένης οικονοµικής µονάδας, µε σκοπό να εξακριβωθεί και να γνωστοποιηθεί 
στους ενδιαφερόµενους χρήστες κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται 
σε προκαθορισµένα κριτήρια. (Καζαντζής, 2006) 

 

6.2) -ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 

Εισαγωγή : 

- Στη σηµερινή σύνθετη και συνεχώς εξελισσόµενη οικονοµική πραγµατικότητα, της 
παγκοσµιοποίησης των αγορών και των κεφαλαίων, του έντονου ανταγωνισµού και 
της συγκέντρωσης τεραστίων ποσών κεφαλαίων, ο ρόλος της ελεγκτικής τόσο για τον 
ιδιωτικό, όσο για το δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας κρίνεται επιτακτικός και µε 
συνεχώς αυξανόµενη σηµασία. 

- Η σηµασία της ελεγκτικής και των ελέγχων στηρίζεται σε διάφορες βάσεις, οι 
σηµαντικότερες εκ των οποίων είναι : 

- Οι ατέλειες της ανθρώπινης φύσης →  Με την έννοια αυτή νοείται ότι η 
αναγκαιότητα του ελέγχου πηγάζει από την έµφυτη παρόρµηση του ανθρώπου για 
λάθη, απάτες και καταδολιεύσεις. Έτσι µε την οργάνωση, σε κάθε διαχείριση ξένης 
περιουσίας, ουσιαστικού και ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου, ο οποίος πρέπει να 
συµπληρώνεται και µε οργάνωση πλήρους συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
επιτυγχάνεται η καταπολέµηση τους.  
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- Ο έγκαιρος εντοπισµός και η διόρθωση των λογιστικών λαθών →  Σύµφωνα µε 
τους υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης, τη βάση της θεµελίωσης της Ελεγκτικής 
αποτελεί ο έγκαιρος εντοπισµός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλµάτων, τα 
οποία ανεξάρτητα του ηθεληµένου ή αθέλητου χαρακτήρα τους, παραποιούν τις 
οικονοµικές καταστάσεις µε συνέπεια να µπορούν να παρουσιάσουν µια αλλοιωµένη 
και ανακριβή εικόνα της επιχείρησης. Άµεσο αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η 
παραπληροφόρηση και πιθανόν η εξαπάτηση των ενδιαφεροµένων για την πορεία της 
επιχείρησης. 

- Σχέση Ιδιοκτήτη και ∆ιαχειριστή →  Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή η 
λογιστική και η ελεγκτική παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στη σχέση ιδιοκτήτη και 
διαχειριστή. Η σχέση αυτή, δηµιουργεί µια σύγκρουση συµφερόντων λόγω κυρίως 
της ασυµµετρίας των πληροφοριών που υπάρχει µεταξύ του διαχειριστή µιας 
οικονοµικής οντότητας και του ιδιοκτήτη-µετόχου ο οποίος βρίσκεται εκτός της 
διοικούµενης από το διαχειριστή οικονοµικής οντότητας. Μέσω της ελεγκτικής 
διασφαλίζεται η τάξη και η ευταξία της επιχειρηµατικής ζωής, της διαφάνειας και της 
προστασία των δικαιωµάτων των µετόχων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι ελεγκτές 
µε την εγκυρότητα που διακρίνει το έργο τους συµβάλλουν στη δηµιουργία πίστης 
για τις κεφαλαιακές οικονοµικές µονάδες, στην προστασία της µειοψηφίας των 
µετόχων, των συναλλασσοµένων, των πιστωτικών οργανισµών και του κοινωνικού 
συνόλου από την καταχρηστική λειτουργία των οικονοµικών µονάδων. Οι ελεγκτές 
αποβλέπουν επίσης στον εντοπισµό αδυναµιών στην οργάνωση και λειτουργία, στην 
αποκάλυψη λαθών ή παραβάσεων των οικονοµικών µονάδων και στην υποβολή 
προτάσεων βελτιώσεων και ορθολογικότερης λειτουργίας τους. 

- Η ανάγκη για Αξιόπιστες Πληροφορίες →  Οι οικονοµικές αποφάσεις που 
λαµβάνονται σε κάθε οργανωµένη κοινωνία, βασίζονται σε πληροφορίες που 
υπάρχουν κατά τον χρόνο που λαµβάνεται η κάθε απόφαση. Για τη λήψη 
ορθολογικών αποφάσεων είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που χρησιµοποιούνται να 
είναι αξιόπιστες, ακριβείς, δίκαια απεικονισµένες και ελεύθερες προκαταλήψεων και 
σκοπιµοτήτων. Ανακριβείς πληροφορίες σε µια κοινωνία µπορεί να προκαλέσουν την 
αναποτελεσµατική και µη αποδοτική κατανοµή και χρησιµοποίηση των παραγωγικών 
πόρων, η οποία τελικά µπορεί να αποβεί σε βάρος της κοινωνίας και όλων εκείνων 
που λαµβάνουν σχετικές αποφάσεις. Πανεπιστηµιακοί αλλά και επαγγελµατίες 
ελεγκτές λογιστές υποστηρίζουν ότι όσο οι κοινωνίες µεγαλώνουν και γίνονται 
περισσότερο σύνθετες, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες παροχής αναξιόπιστων 
πληροφοριών σε αυτούς που τις χρειάζονται και τόσο ο ρόλος της ελεγκτικής 
διαδικασίας γίνεται πιο επιτακτικός και αναγκαίος. (Καζαντζής, 2006) 

 

 

Κεφάλαιο 7) 
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- ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ 

 

7.1) - Εισαγωγή: 

- Το τελευταίο διάστηµα διαβάζουµε όλο και πιο συχνά περιπτώσεις λογιστικής 
απάτης µέσω της παραποίησης των οικονοµικών τους καταστάσεων,  κυρίως στις 
Η.Π.Α. (υποθέσεις Enron, Xerox, Worldcom, Merc κ.ά.) αλλά και στην Ευρώπη. Το 
θέµα είναι τεράστιο γιατί εµπλέκονται εκτός από τα στελέχη της εταιρείας που 
παραποιεί,  εταιρείες ορκωτών λογιστών καθώς και χρηµατοπιστωτικοί οίκοι. Η 
παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται στον σκόπιµο  «χειρισµό»  
(manipulation) στοιχείων τους, όπως υπερτίµηση στοιχείων ενεργητικού,  πωλήσεων 
και κερδών ή υποτίµηση των υποχρεώσεων, εξόδων ή ζηµιών µε σκοπό να επιτευχθεί 
το επιθυµητό ύψος τους. Οι χειρισµοί αυτοί έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική 
αλλοίωση της ορθής εικόνας των οικονοµικών καταστάσεων. Στις Η.Π.Α. ο 
αντίστοιχος όρος αναφέρεται στην απάτη (fraud) που διενεργείται µέσω της σκόπιµης 
αλλοίωσης των οικονοµικών καταστάσεων. Ως µέσα για την πραγµατοποίηση των 
παραποιήσεων χρησιµοποιούνται διάφοροι  µέθοδοι που περιλαµβάνονται στον όρο 
δηµιουργική ή επινοητική λογιστική (creative accounting). Αντίστοιχοι όροι που 
εστιάζουν κυρίως στη µεταβολή των αποτελεσµάτων χρήσης,  είναι η  «εξοµάλυνσή 
τους» µέσω εσφαλµένων λογιστικών καταχωρήσεων (income smoothing), η  
«ωραιοποίησή τους»  και η  «διαχείρισή τους» (managing  earnings). Σύµφωνα µε το 
αναµορφωµένο ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240 που αναφέρεται στις 
παραποιήσεις και στα λάθη στις οικονοµικές καταστάσεις,  ο όρος παραποίηση 
αναφέρεται σε εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια από ένα ή περισσότερα άτοµα της 
διοίκησης, των εργαζοµένων ή τρίτου µέρους που έχουν ως αποτέλεσµα την ψεύτικη 
παρουσίαση (misrepresentation)  των οικονοµικών καταστάσεων. 

- Στην Ελλάδα έχουν εµφανιστεί στον τύπο κυρίως περιπτώσεις παραπλάνησης του 
επενδυτικού κοινού µέσω δηµοσίευσης ανακριβών στοιχείων από εταιρείες 
εισηγµένες στο Χ.Α.Α. Αποκαλύψεις περιπτώσεων παραποίησης οικονοµικών 
στοιχείων θα εµφανιστούν  µελλοντικά.  Η εκτεταµένη συζήτηση για το θέµα της 
παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων άρχισε και συνδέεται µε τη 
χρηµατιστηριακή αγορά,  το ρόλο των ελεγκτικών εταιρειών καθώς και την 
αναµενόµενη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.  Ανακοινώθηκε επίσης 
προσχέδιο νόµου για τη  «Σύσταση Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων» σε µια προσπάθεια «να διασφαλιστεί ο θεσµικός εκσυγχρονισµός της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, να ενισχυθεί η διαφάνεια και να εδραιωθεί κλίµα 
εµπιστοσύνης µεταξύ των επενδυτών και των επιχειρηµατιών».   
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 7.2) Τα Λογιστικά «Μαγειρέµατα» της XEROX 
 

- Η εταιρεία XEROX, η οποία αρχικά λεγόταν Haloid, χρονολογείται το 1959 όπου 
ξεκίνησε ως κατασκευαστής φωτογραφικού υλικού και χαρτιού. Στα µέσα της 
δεκαετίας του 1960 άρχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της µε την κατασκευή 
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων βασιζόµενη σε σηµαντικές τεχνολογικές 
καινοτοµίες. Σήµερα, ο κύριος τοµέας στον οποίο απευθύνεται η XEROX 
περιλαµβάνει επιχειρήσεις εκτυπώσεων, επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, επιχειρήσεις 
του δηµόσιου τοµέα και βιοµηχανίες που αφορούν την υγεία ( www.wikipedia.org ).  

- Η αναπτυξιακή πορεία της XEROX φαίνεται ότι βασίστηκε τελικά στην 
παραποίηση οικονοµικών στοιχείων και στην εξαπάτηση επενδυτών αφού στις 11 
Απριλίου του 2002, η επιτροπή ασφάλειας των Ηνωµένων Πολιτειών 
(U.SSecuritiesandExchangeCommission - SEC) κατέθεσε µήνυση κατά της XEROX. 
Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή, η επιχείρηση κατηγορείται ότι εξαπάτησε το δηµόσιο κατά 
την περίοδο 1997 - 2000 χρησιµοποιώντας τακτικές παραποίησης των οικονοµικών 
της στοιχείων. 

- Η σηµαντικότερη πρακτική παραποίησης αφορούσε την καταγραφή εσόδων από τις 
εκµισθώσεις φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, αναγνωρίζοντας µια εκµίσθωση ως 
πώληση την περίοδο που υπογραφόταν το συµβόλαιο, αντί να καταγραφεί ως έσοδο 
µετά το πέρας της περιόδου εκµίσθωσης. Η παραποίηση, λοιπόν, είχε να κάνει µε το 
πότε αναγνωρίζονταν τα έσοδα και όχι µε την αξία τους. Η επιτροπή ασφάλειας SEC 
κατηγορούσε την επιχείρηση ότι οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιούσε όχι µόνο 
παραβίαζαν τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (U.SGAAP), αλλά σχεδιάζονταν 
σκοπίµως για να ανέβει η τιµή της µετοχής της, εξαπατώντας τόσο τη διοίκηση του 
χρηµατιστηρίου, όσο και τους ενδιαφερόµενους επενδυτές του χρηµατιστηρίου. 
Επίσης, η επιτροπή υποστήριζε ότι µέσω αυτών των παρατυπιών τα κέρδη προ φόρων 
της επιχείρησης αυξήθηκαν το έτος 1997 κατά 405 εκατοµµύρια δολάρια, το έτος 
1998 κατά 655 εκατοµµύρια δολάρια και το 1999 κατά 511 εκατοµµύρια δολάρια. 

- Σε αυτή όµως την περίπτωση λογιστικής απάτης σηµαντικός ήταν και ο ρόλος των 
ελεγκτών της XEROX οι οποίοι άνηκαν στην ελεγκτική KPMG και η οποία 
προκειµένου να διατηρήσει τις «σχέσεις» µε την επιχείρηση, που διαρκούσαν 
τουλάχιστον για 40 χρόνια, καθώς και να προφυλάξει τις αµοιβές τόσο για τον έλεγχο 
όσο και για συµβουλευτικές υπηρεσίες, κάλυψε την απάτη. Όµως τα προβλήµατα δεν 
άργησαν να εµφανιστούν για την επιχείρηση, αφού µε την αύξηση των εσόδων κάθε 
περιόδου έγινε πολύ δύσκολο για τη διοίκησή της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
των επενδυτών της σε επόµενες περιόδους. Από την πλευρά της η XEROX δεν 
παραδέχτηκε ούτε αρνήθηκε τις κατηγορίες της επιτροπής ασφάλειας SEC και 
συµφώνησε να πληρώσει πρόστιµο αξίας 10 εκατοµµυρίων δολαρίων και να 
επαναδιατυπώσει τα αποτελέσµατα χρήσης των οικονοµικών της καταστάσεων για 
την περίοδο 1997 - 2000. Επίσης, έξι από τα ανώτερα στελέχη της κατηγορήθηκαν 
για την απάτη αυτή, ενώ και αυτοί από την πλευρά τους ούτε παραδέχτηκαν ούτε 
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αρνήθηκαν τις κατηγορίες και συµφωνήθηκε να πληρώσουν πρόστιµο αξίας 22 
εκατοµµυρίων δολαρίων. Όσον αφορά την ελεγκτική εταιρεία KPMG, η επιτροπή 
ασφάλειας SEC κατέθεσε επίσης µήνυση εις βάρος τεσσάρων ελεγκτών που ήταν 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της XEROX και οι οποίοι 
επέτρεπαν το «µαγείρεµα» των στοιχείων της. Έτσι λοιπόν και αυτή υποχρεώθηκε σε 
χρηµατική ποινή αξίας 22.48 εκατοµµυρίων δολαρίων, αφού ούτε και αυτή αρνήθηκε 
ούτε παραδέχτηκε τις κατηγορίες αυτές. 

- Αυτήν την περίοδο, η XEROX συνεχίζει να δραστηριοποιείται διεθνώς και µάλιστα 
µε µεγάλη επιτυχία ιδιαίτερα κατέχοντας θυγατρικές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 
Ασία, ενώ µεγάλη επιτυχία θεωρείται και η συνεργασία της µε την ιαπωνική 
επιχείρηση FujiPhotoFilmCo. 

 

 7.3) Η κατάρρευση της Enron 
 

- Η εταιρεία Enron δηµιουργήθηκε από τη συγχώνευση δύο επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας, στα µέσα της δεκαετίας του 1980 και για τα επόµενα δέκα χρόνια είχε 
σταθερή άνοδο στην αποδοτικότητά της, επωφελούµενη τις ευκαιρίες που προέκυψαν 
από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στις Ηνωµένες Πολιτείες. Εκτός του ότι 
κατείχε πολλούς αγωγούς ενέργειας, η Enron είχε και επαγγελµατικές συναλλαγές 
όσον αφορά το φυσικό αέριο και τη µετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας.                     
Παρ' όλη την ανοδική πορεία της επιχείρησης, ειδικότερα µετά τα µέσα της δεκαετίας 
του 1990, η διοίκηση της εταιρείας κατέγραφε έσοδα ως αποτελέσµατα συµφωνιών 
µε εταιρείες που ήταν υπό την πλήρη ιδιοκτησία της Enron (SpecialPurposeEntities - 
SPEs) µε σκοπό τη φαινοµενική αύξηση των εσόδων και των κερδών και παράλληλα 
την απόκρυψη χρεών και ζηµιών στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της, το οποίο 
σε συνδυασµό µε τις συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των µελών οδήγησαν την 
επιχείρηση στην πτώχευση (DeakinS. (JudgeInstituteofManagementStudiesBuilding) 
&KonzelmannS. J. (UniversityofLondon), «LearningfromEnron», WorkingPaper 
(2003). 

 - Αναφορικά µε τη συγκεκριµένη υπόθεση εξαπάτησης, τα λογιστικά και ελεγκτικά 
θέµατα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν από την επιχείρηση για την παραποίηση των 
οικονοµικών στοιχείων της (BenstonG. J. &HartgravesA. L. (2002), 
«Enron:WhatHappenedandWhatWeCanLearnFromIt», 
JournalofAccountingandPublicPolicy, 21, 105 - 127) είναι τα εξής: 

� Η οικονοµική πολιτική της επιχείρησης η οποία επέτρεπε την απόκρυψη 
ζηµιών και χρεών της από τους ενδιαφερόµενους επενδυτές.  

�  Η πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά τις επενδύσεις σε µη συγχωνευµένες 
εταιρείες (SPEs) ενώ πραγµατικά αφορούσε εταιρείες που βρίσκονταν υπό την 
κατοχή της, γεγονός που φανέρωνε αυξηµένες συναλλαγές. 
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�  Η πρακτική αναγνώρισης εσόδων, σύµφωνα µε την οποία καταγράφονταν ως 
τρέχοντα έσοδα αµοιβές υπηρεσιών επόµενων χρόνων καθώς και έσοδα 
µελλοντικών συµβολαίων.  

�  Αποτελέσµατα από εµπορικές επενδύσεις (merchantinvestments), τα οποία δε 
βασίζονταν σε πραγµατικές πράξεις.  

�  Η πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά το απόθεµά της  
� Aνακριβείς αποκαλύψεις εµπορικών συναλλαγών (related party transactions). 

- Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η πτώχευση της Enron είχε µεγάλο ενδιαφέρον και 
από πλευράς της ελεγκτικής, καθώς η ελεγκτική εταιρεία  Arthur Andersen,  που ήταν 
υπεύθυνη για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης και ήταν 
µια από τις µεγαλύτερες στις  Ηνωµένες  Πολιτείες, κατηγορήθηκε για παράλειψη 
καθηκόντων ακόµα και απάτη τόσο από τον τύπο όσο και από την Επιτροπή 
Ασφάλειας (SEC) και µηνύθηκε µε σοβαρές χρηµατικές αποζηµιώσεις. Ύστερα από 
αυτό το γεγονός ο πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε τη δηµιουργία σωµάτων τα 
οποία θα είναι υπεύθυνα για τη σύσταση ρυθµίσεων και προτύπων στα οποία θα 
πρέπει να συµµορφώνονται οι επιχειρήσεις. 

 

 7.4) Η πτώχευση της Worldcom 
 

- Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης 
Worldcom. Η ιστορία της, σε συνδυασµό µε την ιστορία και των επιχειρήσεων που 
εξαγόρασε και συγχωνεύτηκε δείχνουν τον αντίκτυπο που είχε η πτώχευσή της στον 
τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Ήταν αυτή που ουσιαστικά ώθησε τα αρµόδια όργανα 
σε ρυθµιστικές αλλαγές και στη θέσπιση νόµων, σπάζοντας µε αυτό τον τρόπο το 
µονοπώλιο που κατείχε η Worldcom, στο συγκεκριµένο τοµέα.  Η World.com 
αποτέλεσε µια από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών στις Ηνωµένες 
Πολιτείες. Το όνοµα Worldcom το απέκτησε το 1995, µετά τη συγχώνευση των 
επιχειρήσεων Long Distance Discount Service (LDDS) και Advanced Companies Inc. 
Το Νοέµβριο του 1997, η World.com και η MCI Communications προχώρησαν στη 
µεγαλύτερη, προς το παρόν, συγχώνευση για τις Ηνωµένες Πολιτείες µε αποτέλεσµα 
τη συγκρότηση της MCIWorld.com. Στις 5 Οκτωβρίου του 1999, η MCIWorld.com 
ανακοίνωσε την αγορά µιας ακόµα επιχείρησης, µια συµφωνία που κόστισε 129 
δισεκατοµµύρια δολάρια. Το αποτέλεσµα ήταν η επιχείρηση, µε τη νέα ονοµασία 
Worldcom, να αποτελεί τη µεγαλύτερη επιχείρηση τηλεπικοινωνιών στις Ηνωµένες 
Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά η προηγούµενη συµφωνία δεν προχώρησε, εξαιτίας των 
πιέσεων του υπουργείου ∆ικαιοσύνης των Ηνωµένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ανησυχούσαν για τη δηµιουργία µονοπωλίου.  Έτσι, στις 13 Ιουλίου του 
2000, το διοικητικό συµβούλιο της MCIWorldcom ανακοίνωσε τη λήξη της 
συµφωνίας, ενώ λίγο αργότερα άλλαξε το όνοµα της επιχείρησης σε Worldcom 
(www.wikipedia.org). 
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- Ωστόσο τον Ιούνιο του 2002, κατά τη διάρκεια ενός εσωτερικού ελέγχου των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης, ανακαλύφθηκε σφάλµα αξίας 
3,8 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Μετά από ένα µήνα, ανακοινώθηκε η υποβολή της 
επιχείρησης σε πτώχευση, αφού αποκαλύφθηκε ότι από το 1999 µέχρι το Μάιο του 
2002 τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης χρησιµοποιούσαν παραπλανητικές 
λογιστικές µεθόδους για να καλύψουν την πτωτική οικονοµική της κατάσταση και να 
προβάλουν µια ψευδή εικόνα οικονοµικής ευρωστίας, προκειµένου να ανεβάσουν την 
τιµή της µετοχής της. Η συγκεκριµένη απάτη πραγµατοποιήθηκε µε δύο τρόπους 1) 
αποκρύπτοντας από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τα έξοδα που σχετίζονταν 
µε τις άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνίας (linecosts) κεφαλαιοποιώντας αυτά τα κόστη, 
δηλαδή θεωρώντας τα ως έξοδα κεφαλαιοποίησης (capitalexpenses) αντί να τα 
θεωρήσουν ως λειτουργικά έξοδα (operatingexpenses) και 2) διογκώνοντας τα έσοδα 
µε απροσδιόριστα εταιρικά έσοδα (corporateunallocatedrevenueaccounts). Μέχρι τα 
τέλη του 2003 εκτιµάται ότι τα περιουσιακά στοιχεία της είχαν διογκωθεί κατά 11 
δισεκατοµµύρια δολάρια. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι η εταιρεία που είχε 
αναλάβει τον οικονοµικό έλεγχο της Worldcom κατά τη διάρκεια που 
πραγµατοποιούνταν οι ατασθαλίες ήταν πάλι η ArthurAndersen, η οποία είχε 
αντικατασταθεί από την KPMG. 

 

- Τελικά, η Worldcom, άλλαξε το όνοµά της σε MCI µε το οποίο λειτουργεί σήµερα 
ενώ, ακόµα εκκρεµούν πληρωµές σε πολλούς πιστωτές και εργαζόµενους. Το 
τελευταίο κοµµάτι που συµπληρώνει την ιστορία, έχει να κάνει µε την περίπτωση της 
εξαγοράς της MCI από µια άλλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών, τη Verizon η οποία έχει 
καταθέσει επίσηµη πρόταση αξίας 7,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η 
οριστική συµφωνία συγχώνευσης «κόλλησε» στο γεγονός ότι το διοικητικό 
συµβούλιο της MCI βρισκόταν σε συζητήσεις µε µια άλλη εταιρεία, τη Qwest, για τη 
µεταξύ τους συγχώνευση. Τελικά προτιµήθηκε η προσφορά της Verizon εξαιτίας της 
οικονοµικής σταθερότητας που παρουσίαζε αυτή, µε αποτέλεσµα την ενσωµάτωσή 
της σε αυτήν µε το όνοµα VerizonBusiness. 

 

 7.5) Η Άνοδος και Πτώση της Parmalat 
 

- Η εταιρεία Parmalat ιδρύθηκε το 1961 από τον CalistoTanzi και αποτέλεσε µια από 
τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες τροφίµων, µε ειδίκευση στα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα 
οποία βασίζονται σε µια καινοτόµο τεχνολογία παστερίωσης. Μέχρι το 1970 η 
ιταλική νοµοθεσία εµπόδιζε την επέκταση της εταιρείας. Οι αλλαγές στη νοµοθεσία 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, έφεραν την εδραίωση της εταιρείας στην 
αγορά της Ιταλίας. Αυτή ήταν ακριβώς η στιγµή όπου η επιχείρηση διαµόρφωσε την 
επιχειρηµατική πολιτική της: αγόραζε επιχειρήσεις, που βρίσκονταν σε δεινή 
οικονοµική θέση κυρίως, σε πολύ χαµηλή τιµή και τις οποίες συγχώνευε γρήγορα 
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στον όµιλο θέτοντας όλα τα προϊόντα τους υπό το όνοµα της δικής της φίρµας. Αυτή 
η στρατηγική λειτούργησε αρκετά καλά για την Parmalat, ενώ αναπτύσσοντας 
ταυτόχρονα τις τεχνολογικές και διαφηµιστικές µεθόδους της κατάφερε να αυξήσει 
κατά πολύ το µερίδιό της στην αγορά.                                                                     
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 είχε καταφέρει να γίνει η όγδοη µεγαλύτερη 
βιοµηχανία τροφίµων της Ιταλίας, ενώ κατείχε την πρωτιά στην αγορά 
γαλακτοκοµικών προϊόντων µε 25%. Τα τελευταία χρόνια όµως, της δεκαετίας αυτής, 
βρέθηκε σε κρίση, αφού η οικονοµική πολιτική της στηριζόταν σε τραπεζικά δάνεια 
χρηµατοδότησης. Η δηµοσίευση το 1990 για αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, 
αποτέλεσε ορόσηµο στην ιστορία της Parmalat καθώς µε αυτόν τον τρόπο άνοιξε η 
πόρτα για την επιχείρηση να επιτύχει επιχορηγήσεις από εξωτερικούς παράγοντες 
ώστε να τις αξιοποιήσει στη διεθνή αγορά οµολόγων και να µπορέσει να επεκταθεί 
διεθνώς µε τη δηµιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων θυγατρικών (BuchananB. 
&YangT. (2005), «TheBenefitsandCostsofControllingShareholders: 
TheRiseandFallofParmalat», ResearchinInternationalBusinessandFinance, 19, 27 - 
52). 

- Αυτή η επιθετική πολιτική που ακολουθούσε η επιχείρηση µε την απόκτηση άλλων 
εταιρειών είχε διπλό αποτέλεσµα.  

- Πρώτον, µεταµόρφωσε την Parmalat σε µια παγκόσµια δύναµη, αφού αποτελούσε 
µια κοινοπραξία επιχειρήσεων µε 136 θυγατρικές εταιρείες και 120 εργοστάσια σε 
περισσότερες από 30 χώρες, τα οποία απασχολούσαν πάνω από 36.000 
εργαζόµενους.  

- ∆εύτερον, οι πολλές αποκτήσεις της, έκαναν πολύ δύσκολο τον έλεγχο για την 
εκτίµηση των πραγµατικών κερδών του οµίλου. Παρ' όλο που οι επενδυτές 
ανησυχούσαν για τις ασαφείς οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου Parmalat και τα 
πολλά χρέη, η ικανότητα της επιχείρησης να αναπτύσσει ταχέως τα κέρδη της, 
κατεύναζε τις ανησυχίες αυτές (BuchananandYang2005).                                                                                                                         

- Το 1999, οι επενδυτές άρχισαν να αναρωτιούνται για τα αίτια για τα οποία η 
Parmalat, ενώ παρουσίαζε πλεόνασµα ρευστών ταυτόχρονα προέβαινε στην έκδοση 
οµολόγων. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 9 µηνών του 2003, ο όµιλος θα εκδώσει 
οµόλογα αξίας 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, αυξάνοντας το συνολικό χρέος του στα 6 
δισεκατοµµύρια ευρώ. Τελικά, οι φόβοι των επενδυτών επιβεβαιώθηκαν, όταν στις 8 
∆εκεµβρίου του 2003 αποκαλύφθηκε ότι απέτυχε να ρευστοποιήσει 500 εκατοµµύρια 
ευρώ που είχαν επενδυθεί ενώ παράλληλα παρουσίαζε δυσκολίες στην πληρωµή 150 
εκατοµµυρίων ευρώ ενός οµολόγου. Τέλος, στις 24 ∆εκεµβρίου του 2003, 
ανακοινώθηκε η πτώχευση της Parmalat. (Γαγάνης, 2006) 

 

 

Κεφάλαιο 8) 
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Εμπειρική έρευνα 

 

Μεθοδολογία Εµπειρικής Έρευνας 

 

8.1) Σκοπός της Έρευνας: 

 

- Ο σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να διερευνηθεί το επίπεδο γνωστικής 
επάρκειας των κανονισµών Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας των ορκωτών λογιστών 
και ελεγκτών διαφόρων βαθµίδων. Συγχρόνως η συγκεκριµένη έρευνα είναι ικανή να 
µας δώσει και τις αντιδράσεις των διαφόρων ελεγκτών σε επικείµενα προβλήµατα 
δεοντολογικής φύσεως καθώς και συµπεράσµατα για το πώς ένας µέσος λογιστής 
αντιµετωπίζει προβλήµατα διαφθοράς στην δουλειά του. 

 

8.2) ∆είγµα και Μεθοδολογία: 

 

- Ως δείγµα επιλέχθηκε ένας ικανός αριθµός ελεγκτών και ορκωτών λογιστών από 
ελεγκτικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης. Η επιλογή ανθρώπων του σώµατος ορκωτών 
λογιστών αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της έρευνας αφού οι απαντήσεις που 
λαµβάνονται είναι από επαγγελµατίες µε χρόνια στο χώρο και καλή γνώση των 
καθηµερινών προκλήσεων που παρουσιάζονται και έχουν αντιµετωπίσει στο 
παρελθόν. Το δείγµα αποτελείται από 34 άτοµα του ελεγκτικού χώρου και από όλες 
τις βαθµίδες του σώµατος. H έρευνα που διενεργήθηκε είναι ποσοτικής φύσεως και 
έγινε µε την συµπλήρωση και ανάλυση ερωτηµατολογίων. Το κάθε ερωτηµατολόγιο  
περιείχε 22 ερωτήσεις χωρισµένες σε τέσσερεις ενότητες µε ερωτήσεις που 
κυµαίνονται από γενικά για τους ερωτηθέντες στοιχεία, στο πρώτο µέρος, γενικές 
ερωτήσεις για την επαφή των ελεγκτών µε τους γραπτούς ηθικούς κανόνες 
δεοντολογικής φύσεως, στο δεύτερο µέρος, ηθικά διλήµµατα στο τρίτο µέρος και 
τέλος ερωτήσεις καθηµερινών προκλήσεων στα πλαίσια οικονοµικών ελέγχων  που 
διενεργούνται σε επιχειρήσεις-πελάτες. Είναι πολύ σηµαντικό να προσθέσουµε ότι οι 
απαντήσεις µπορούν να συνδυαστούν µε σκοπό την κατανόηση ενός µέσου τρόπου 
σκέψης των ανθρώπων του χώρου.  Επίσης αυτός ο συνδυασµός µπορεί να µας δώσει  
χρήσιµα συµπεράσµατα για το επίπεδο τήρησης των επίσηµων εντολών του 
συµβουλίου ελεγκτών  αλλά και το κατά πόσο πιστεύουν οι ελεγκτές ότι οι κανόνες 
αυτοί είναι ρεαλιστικά εφαρµόσιµοι σε καθηµερινή βάση. 
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- Η ανάλυση των αποτελεσµάτων στην συνέχεια έγινε µε την βοήθεια του SPSS. Οι 
απαντήσεις εισήχθηκαν στο πρόγραµµα σε κωδικούς για την ανάλυση τους και την 
συλλογή ενδιαφέροντων στατιστικών αποτελεσµάτων ανάλογα µε την συχνότητα που 
εµφανίζονται. Οι ερωτώµενοι έπρεπε να διαλέξουν µία από τις προκαθορισµένες 
απαντήσεις οι οποίες κωδικοποιήθηκαν µε την µορφή ακέραιου αριθµού. Εποµένως 
είναι προφανές ότι οι παραπάνω µεταβλητές που αναφέραµε είναι διακριτές 
µεταβλητές και λαµβάνουν τιµές εντός ενός προκαθορισµένου διαστήµατος ανάλογα 
µε το εύρος των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου. Το SPSSείναι ένα χρήσιµο 
εργαλείο στατιστικής ανάλυσης που µας επιτρέπει να αναλύσουµε τις απαντήσεις µε 
πολλούς τρόπους ώστε να µπορέσουµε να βρούµε κατανοµές, µέσους όρους και 
ποσοστά τα οποία συγκρίνοντας τα να µας δώσουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα για 
την έρευνα µας. 

 

 

8.3)Ερωτηµατολόγιο: 

- Το ερωτηµατολόγιο που δηµιουργήθηκε για το συγκεκριµένο θέµα της έρευνας 
είναι το εξής: 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ - Στοιχεία ερωτώµενου-ης 

 

1) Φύλο: 
 
Γυναίκα  
Άνδρας  

 

2) Ηλικία: 
 
20-30  
30-40  
40-50  
50+  
 

3) Μορφωτικό επίπεδο: 
 
Απόφοιτος ΑΕΙ- ΤΕΙ  
Απόφοιτος µεταπτυχιακού διπλώµατος  
Απόφοιτος διδακτορικού διπλώµατος  
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4) Εργασιακή εµπειρία: 
 
0-5 χρόνια  
5-15  
15-25  
25+  
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄ -  Γενικά 
 
 

5) Έχετε παρακολουθήσει κατά την διάρκεια των σπουδών σας ή κατά την 
διάρκεια της εργασίας σας κάποιο µάθηµα επαγγελµατικής δεοντολογίας, 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή εταιρικής διακυβέρνησης; 
Nαι  
Όχι  
 
 
 
 

6) Πόσο καλά γνωρίζεται τις αρχές Επαγγελµατικής Ηθικής κατά την ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Λογιστών; 
 
Καθόλου  
Λίγο  
Πολύ  
Άριστα  
 
 

7) Είστε γνώστης του κανονισµού Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας του Σώµατος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών; 
 
Καθόλου  
Λίγο  
Πολύ  
Άριστα  
 
 

8) Γνωρίζετε κάποιο εταιρικό σκάνδαλο παραποίησης οικονοµικών στοιχείων 
που έχει συµβεί τα τελευταία χρόνια; 
 
∆εν είµαι ενηµερωµένος-η  
Ενηµερώνοµαι περιστασιακά  
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Έχω πλήρη ενηµέρωση  
 
 

9) Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη µια πρώιµη γνωριµία των επίδοξων ελεγκτών 
µε την επαγγελµατική και ηθική δεοντολογία από τις προπτυχιακές τους 
σπουδές ή ακόµη και από το σχολείο; 
 
Nαι  
Όχι  
 
 
 

Μέρος Γ΄- Ηθική 
 
 

10)  Πιστεύετε ότι η ηθική είναι κάτι που διαµορφώνεται από την παιδεία, τον 
χαρακτήρα και τις εµπειρίες του καθενός; 
 
Nαι  
Όχι  

 

11)  Πιστεύεται ότι ο ρόλος της ηθικής σταµατάει όταν ξεκινάει το συµφέρον; 
 
Nαι  
Όχι  
 
 
 

12)  Πιστεύεται ότι κάθε νόµιµη πράξη είναι ταυτόχρονα και ηθική; 
 
Nαι  
Όχι  
 
 

13)  Εάν γνωρίζατε ότι δεν θα υπήρχαν συνέπειες θα προβαίνατε σε µια τέτοιου  
είδους πράξη; 
 
Ναι   
Ναι, αλλά µόνο σε περίπτωση ανάγκης  
Όχι   
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14)  Θα υπογράφατε κάποιο πιστοποιητικό χωρίς να γνωρίζετε το περιεχόµενο του 
εάν σας το παρέδιδε άτοµο που εµπιστεύεστε απόλυτα; 
 
Nαι  
Όχι  
 
 
 

Μέρος ∆΄ - Η Ηθική στα πλαίσια του Οικονοµικού 
Ελέγχου 

 
 

15)  Προσλαµβάνετε κάποιος γνωστός-συγγενής σας στο λογιστήριο ενός πελάτη 
σας. Τι κάνετε; 
 
Συνεχίζω αµερόληπτα την δουλειά µου σαν µην συµβαίνει τίποτα  
Ενηµερώνω για την κατάσταση και απαιτώ αλλαγή πελάτη  
Βοηθώ-Εξυπηρετώ τον γνωστό µου εκµεταλευόµενος την θέση µου  
 
 

16)  Μετά τον έλεγχο και την παράδοση θετικού πιστοποιητικού  σε µια εταιρεία 
δέχεστε κάποιο δώρο υψηλής χρηµατικής αξίας. Τι κάνετε; 
 
Ευχαριστώ τον πελάτη και κρατάω το δώρο  
Ενηµερώνω κάποιο ανώτερο και δέχοµαι την συµβουλή του  
Ευχαριστώ τον πελάτη και αρνούµαι ευγενικά  
Αρνούµαι κατηγορηµατικά και καταγγέλω την πράξη  
 
 

17)  Αναλαµβάνετε κάποιο πελάτη του οποίου όµως έχετε στην κατοχή σας 
µετοχές της εταιρείας του. Τι κάνετε; 
 
Συνεχίζω την δουλειά που έχω αναλάβει σαν µην έχει συµβεί τίποτα   
Πουλάω τις µετοχές µου σαν βάση αµεροληψίας απέναντυ του  
Μεταβιβάζω τις µετοχές µου σε κάποιο γνωστό ή συγγενή µου  
Ενηµερώνω για την κατάσταση κάποιο ανώτερο και απαιτώ αλλαγή πελάτη  
 
 

18)  Αντιλαµβάνεστε ότι συνάδελφος σας δεν συµµορφώνεται µε τους κανόνες 
επαγγελµατικής δεοντολογίας του σώµατος ορκωτών λογιστών και δρα 
σύµφωνα µε το δικό του προσωπικό συµφέρον. Τι κάνετε; 
 
Ενηµερώνω τον ίδιο για την κατάσταση και του προτρέπω να σταµατήσει   
Ενηµερώνω τον υπεύθυνο-προϊστάµενο µου για την κατάσταση  



53 

 

Καταγγέλω τον συνάδελφο κατευθείαν στο συµβούλιο λογιστών  
 
 

19) ∆έχεστε εντολή να υπογράψετε πιστοποιητικό πελάτη του οποίου πρόσφατος 
έλεγχος έδειξε ότι περιέχει ανακριβή και ανέντιµα στοιχεία. Τι κάνετε; 
Αρνούµαι να υπογράψω  
Αρνούµαι να υπογράψω και καταγγέλω την πράξη  
∆έχοµαι να υπογράψω αφού έχω δεχθεί εντολές από ανώτερο  
∆έχοµαι να υπογράψω αφού έχω δεχθεί εντολές από ανώτερο αλλά 
ενηµερώνω για τις ενστάσεις µου 

 

 
 

20) Κατά τον έλεγχο πελάτη µε εταιρεία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, 
αντιλαµβάνεστε απο τα οικονοµικά στοιχεία που αναλύετε µια επικείµενη 
ραγδαία πτώση ή άνοδο των µετοχών της εταιρείας του. Τι κάνετε; 
 
Εκµεταλεύοµαι την κατάσταση µε αγορά ή πώληση µετοχών το 
κατάλληλο χρονικό διάστηµα 

 

Εφόσον είναι πελάτης δεν κάνω τίποτα αλλά συµβουλεύω φίλους και 
γνώστούς να κάνουν τις ανάλογες αγοραπωλησίες 

 

∆ιατηρώ το επαγγελµατικό απόρρητο που προβλέπει ο κανονισµός  
 
 

21)  Γνωρίζετε ότι κοντινό σας πρόσωπο και συνάδελφος λειτουργεί στους 
ελέγχους  που διαικπεραιώνει µε βάση το προσωπικό του κέρδος 
καταρρίπτοντας πολλούς βασικούς κανόνες δεοντολογίας που προβλέπει ο 
κανονισµός. Τι κάνετε;  
 
Τον καλύπτω όσο µπορώ λόγω της σχέσης µου µαζί του  
Τον συµβουλεύω να σταµατήσει τέτοιου είδους πράξεις για να µην έχει 
κυρώσεις στο µέλλον και σταµατάω τις επαφές µαζί του 

 

Ενηµερώνω τον προϊστάµενο του   
Τον καταγγέλω στο συµβούλιο ελεγκτών για ανηθικότητα  

 
22)  ∆έχεστε τηλεφώνηµα από υψηλά ιστάµενο πολιτικό πρόσωπο που σας 

προτρέπει να «φροντίσετε» κάποιο δικό του πρόσωπο, ο οποίος είναι και 
πελάτης σας, υπογράφοντας θετικά για κάποιο πιστοποιητικό που χρειάζεται. 
Τι κάνετε; 
 
∆έχοµαι να υπογράψω φοβούµενος τυχόν συνέπειες   
∆έχοµαι να υπογράψω µόνο εάν λάβω ισχυρό αντάλλαγµα για τις 
υπηρεσίες µου 

 

Αρνούµαι ευγενικά να υπογράψω και ενηµερώνω έναν ανώτερο µου για 
την κατάσταση που δηµιουργήθηκε 

 

Αρνούµαι να υπογράψω και καταγγέλω το πολιτικό πρόσωπο για 
διαφθορά 
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8.4) Παρουσίαση αποτελεσµάτων εµπειρικής έρευνας 

 

 

8.5) Ανάλυση ερωτήσεων πρώτου σκέλους ερωτηµατολογίου: 
 
 
 
• Το πρώτο σκέλος του ερωτηµατολογίου περιέχει γενικές ερωτήσεις οι 

οποίες αποσκοπούν στην γνώση κάποιων δηµογραφικών χαρακτηριστικών 
των ερωτώµενων µε σκοπό την µετέπειτα σύγκριση τους µε τις ουσιώδης 
ερωτήσεις ηθικής δεοντολογίας. Αυτό σηµαίνει ότι θα προσπαθησουµε να 
καταλάβουµε εάν η συµµόρφωση στους κανόνες επαγγελµατικής ηθικής 
επηρεάζεται άµεσα από τα χρόνια προυπηρεσίας και εµπειρίας στο χώρο, 
από το φύλο του ερωτώµενου ή ακόµη και από το επίπεδο σπουδών του. 
Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουµε τις καθηµερινές αντιδράσεις των 
λογιστών-ελεγκτών και να βρούµε τα αίτια διαφοροποίησης από άνθρωπο 
σε άνθρωπο. 
 
 
 
 
 
 
 
1)  

 
 
 

- Παρατηρούµε εύκολα ότι οι άνδρες που απάντησαν στα ερωτηµατολόγια που 
εστάλθησαν είναι περισσότεροι σε αριθµό (22 άτοµα) σε αντίθεση µε τις γυναίκες (12 

ΦΥΛΟ

Άνδρες 

(65%)

Γυναίκες 

(35%)
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άτοµα). Το συµπέρασµα αυτό δεν µπορεί να µας δώσει κάποια σίγουρα στοιχεία 
περαιτέρω ερµηνείας παρα µόνο ότι ενδέχεται ο αριθµός των ατόµων που 
ασχολούνται µε αυτή την δουλειά να κλίνει ποσοτικά προς το ανδρικό φύλο. 

 

 
2)  

 
 
 
 

- Παρατηρούµε ότι το ποσοστό των εργαζόµενων που µας απάντησαν αυξάνεται  
ηλικιακά και ότι όλο και περισσότερα ερωτηµατολόγια έβρισκαν απάντηση από 
άτοµα ιεραρχικά ανώτερα και µε περισσότερα χρόνια εµπειρίας στο χώρο. Το 
γεγονός αυτό όµως έρχεται σε αντίθεση µε τα ποσοστά ατόµων που εργάζονται αυτή 
την στιγµή σε ελεγκτικές εταιρείες αφού οι ασκούµενοι και οι πρωτοεισερχόµενοι 
στο χώρο αποτελούν δραµατικά το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού µεγέθους που 
µελετάµε. 

 

 

 

3)  

 
 
 
 

ΗΛΙΚΙΑ

20-30 (11.7%)

30-40 (20.5%)

40-50 (23.5%)

50+ (44.1%)

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ 

(79.4%)
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 -  Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση µας βοηθούν να υποδείξουµε µε ευκολία ότι 
οι περισσότεροι εργαζόµενοι στον χώρο είναι κάτοχοι ενός βασικού τίτλου σπούδών 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (27 άτοµα) και µια µικρή µειοψηφία είναι απόφοιτοι 
µεταπτυχιακών σπουδών. Θα περιµέναµε γενικά οι κάτοχοι    µεταπτυχιακών τίτλων 
να είναι περισσότεροι σε αριθµό αφού η πλειοψηφία των απαντήσεων που λάβαµε 
όπως είδαµε είναι από ανθρώπους µε χρόνια εµπειρίας στο χώρο και ιεραρχικά 
ανώτερους µετά το πέρας κάποιων βασικών σταδίων εκπαίδευσης και εργασίας. Αυτό 
εξηγείται εύκολα εάν αναλογιστεί κανείς τις απαιτήσεις που είχε το Σώµα Ορκωτών 
Λογιστών στο παρελθόν σε συνδυασµό µε τις σηµερινές και το µεγάλο επίπεδο 
ανταγωνισµού σε µια δουλειά που µπορεί να προσφέρει ικανοποιητικά εισοδήµατα εν 
καιρώ ανεργίας και οικονοµικής κρίσης. 

 

 

4)  

 

 

 

- Παρατηρούµε εδώ µια αναλογική αύξηση στα χρόνια εργασίας στο χώρο σε 
συγκριση µε τα απαντηθέντα ερωτηµατολόγια που µας ενηµερώνει ότι το µεγαλύτερο 
πασοστό των συµµετεχόντων στην έρευνα είναι άτοµα τοποθετηµένα ιεραρχικά ψηλά 
µε εµπειρία και προυπηρεσία άνω των 25 χρόνων. Αυτό το ενδιαφέρον στατιστικό 
στοιχεία θα µας βοηθήσει µετέπειτα στις πιο πρακτικές και καθηµερινές ερωτήσεις 
στο χώρο αφού οι απαντήσεις θα δοθούν από άτοµα τα οποία πιθανόν να έχουν 
αντιµετωπίσει πολλές προκλήσεις και διλήµµατα στο παρελθόν. 

 

 

 

8.6)  Ανάλυση ερωτήσεων δευτέρου σκέλους ερωτηµατολογίου: 

ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

0-5 χρόνια 

(11,7%)

5-15 χρόνια 

(17,6%)

15-25 χρόνια 

(29.4%)
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• Το δεύτερο σκέλος της έρευνας αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν 

το επίπεδο γνώσης και εξοικείωσης των εργαζοµένων σε θέµατα 
επαγγελµατικής δεοντολογίας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ηθικής. 
Σκοπός είναι η κατανόηση του γνωστικού επιπέδου των λογιστών σε 
τυπικά ζητήµατα ηθικής φύσεως σύµφωνα πάντα µε τους κανονισµούς που 
επιτάσει το σώµα ορκωτών λογιστών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ακόµη 
αναλύονται οι προσωπικές απόψεις των ερωτηθέντων σε θέµατα όπως εάν 
η ηθική πρέπει να διδάσκεται σε προπτυχιακά µαθήµατα καθώς και η 
προσωπική τους ενηµέρωση από λογιστικές παραποιήσεις που έχουν 
απασχολήσει την κοινή γνώµη και έχουν δηµοσιευθεί στο παρελθόν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  

 
 
 

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΑΙ
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2)  

 
 
 
 
 

- Στις δυο ερωτήσεις αυτές παρατηρούµε ότι παρόλο που ένα δραµατικό ποσοστό των 
ερωτηθέντων δεν έχει παρακολουθήσει κατά την εκπαίδευση του κάποιο µάθηµα 
ηθικής και δεοντολογίας, δεν θα το επιθυµούσε κιόλας κατά ένα µεγάλο ποσοστό. 
Βλέπουµε ότι ελάχιστα άτοµα και πιο συγκεκριµένα πέντε στον αριθµό έχουν κάποια 
προηγούµενη επαφή µε την ηθική εκπαίδευση αλλά όµως το µεγαλύτερο ποσοστό 
των ίδιων ατόµων δεν θεωρεί απαραίτητη την εκπαίδευση του στον τοµέα αυτό (19 
άτοµα). Αυτό µπορεί εύκολα να ερµηνευτεί εάν θεωρήσουµε ότι οι ερωτηθέντες 
βασίζονται στην παιδεία και τον χαρακτήρα τους για να αντιµετωπίσουν τις δύσκολες 
καθηµερινές προκλήσεις της δουλείας τους. Παρόλαυτα γνωρίζοντας ότι ο καθένας 
αντιδρά ξεχωριστά ανάλογα µε τις πιέσεις που δέχετε είναι φυσικό να θεωρήσουµε 
ότι οι απαντήσεις που δεχθήκαµε σε συνδυασµό µεταξύ τους είναι µη αναµενώµενες. 
Πρέπει να τονίσουµε όµως ότι η πραγµατική ερµηνεία που µας προσφέρουν οι 
απαντηθέντες είναι ότι το ήθος για την διαικπεραίωση µιας συγκεκριµένης λογιστικής 
εργασίας πηγάζει από τον σεβασµό στο κοινωνικό σύνολο γεγονός που πρέπει να 
θεωρήται προυπόθεση µιας καλά οργανωµένης κοινωνίας σε όλους τους τοµείς της. 

 

 

 

               3) 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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              4) 

 
 
 
 

- Οι δύο αυτές ερωτήσεις αφορούν το επίπεδο γνώσης των λογιστών για τους κανόνες 
ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν όχι µόνο την ελληνική ένωση ορκωτών 
ελεγκτών αλλά και τους διεθνής κανόνες κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης που 
αφορούν την ένωση λογιστών παγκοσµίως. Οι απαντήσεις στις δύο αυτές ερωτήσεις 
είναι αναµενόµενες αφού το συνολικό ποσοστό γνωρίζει έστω και λίγο τουλάχιστον 
τους κανόνες ηθικής του οργανισµού που ανήκει που στην προκειµένη περίπτωση 
είναι το σώµα ορκωτών ελεγκτών που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο. 
Μπορούµε εύκολα να υποστηρίξουµε ότι το επίπεδο εξοικείωσης των ελλήνων 
λογιστών είναι ικανοποιητικό και επιπλέον αρκετοί από αυτούς µεγενθύνουν το 
γνωστικό τους υπόβαθρο µελετώντας και κανόνες δεοντολογίας διεθνών 
προδιαγραφών. Γνωρίζουµε βέβαια, ότι στη δουλειά του ελεγκτή η ηθική 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην συνολική θετική εικόνα που επιδεικνύει προς τα 
έξω, οπότε η γνωστική τυπικότητα του υπόβαθρου ηθικής που φαινεται ότι κατέχουν, 
προσδίδει την απαραίτητη εµπιστοσύνη που πρέπει να έχουν οι ελληνικές 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ (26.5%)

ΠΟΛΎ (56%)

ΑΡΙΣΤΑ (17.5%)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΚΑΘΟΛΟΥ (26.5%)

ΛΙΓΟ (53%)

ΠΟΛΎ (18%)

ΑΡΙΣΤΑ (2.5%)
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επιχειρήσεις στον φορολογικό αυτό οργανισµό. Μελετώντας τους κανόνες εταιρικής 
και κοινωνικής ευθύνης του ελληνικού και διεθνή χώρου, καταλαβαίνουµε ότι οι 
διαφορές είναι µικρού µεγέθους οπότε είναι σηµαντικό να υποστηρίξουµε ότι το 
βασικό κοµµάτι γνώσεων που πρέπει να κατέχουν όλοι βρίσκεται σε θετική τροχιά. 

 

                5) 

 

 

 

- Στην ερώτηση αυτή βλέπουµε ότι µεγάλο ποσοστό φροντίζει να ενηµερώνεται 
περιστασιακά για τεκτενόµενα στο παγκόσµιο χώρο της λογιστικής. Το φαινόµενο 
αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι µια κατ’εξοχήν χώρα 
διαφθοράς άρα απάτες και σκάνδαλα του διεθνή χώρου είναι πολύ πιθανόν να 
δηµιουργηθούν και εδώ, κάνοντας τους έλληνες ελεγκτές να θέλουν να γνωρίζουν τι 
έχουν να αντιµετωπίσουν ώστε να δράσουν αποδοτικά την σωστή στιγµή. Βέβαια 
πάντα υπάρχει η περίπτωση µερικοί να υιοθετούν τρόπους διαφθοράς και 
υπαιξέρεσης χρήµατος από οµοϊδεάτες τους στο εξωτερικό αλλά συνδυάζοντας το 
αποτέλεσµα αυτης της ερώτησης µε προηγούµενες περι ηθικής αυτοί κρίνονται ως 
µια µικρή µειονότητα. 

 

 

8.7) Ανάλυση ερωτήσεων τρίτου σκέλους ερωτηµατολογίου:  
 

• Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου περιέχει θέµατα ηθικής φύσεως µε 
σκοπό να καταλήξουµε στο τοµέα της λογιστικής που µας ενδιαφέρει. Η 
ηθική γενικά αποτελεί πολύ σηµαντικό κοµµάτι µιας υγιούς κοινωνίας και 
η βαρύνουσα σηµασία της διαδραµατίζει ρόλο σε όλα τα επαγγέλµατα και 

ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΗΘΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ 

(17.5%)

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ (66%)

ΕΧΩ ΠΛΗΡΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

(17.5%)



 

πτυχές µιας σύγχρονης
θέµατα, ο ρόλος της
κοινωνικό σύνολο
και αποτελεί αναπόσπαστο
ενός µοντέρνου πολιτισµού
 
 
 

1)  

 
 
 

- Ερµηνεύοντας το παραπάνω
σκέλος αυτό του ερωτηµατολογίου
της ηθικής στους ερωτηθέντες
αναλυθεί ο χαρακτήρας που
αρχικά βλέπουµε ότι ένα πολύ

µάθηµα που παίρνει ο καθένας
ένα συνώνυµο της παιδείας που

- Το γεγονός αυτό έρχεται
επόµενο ερώτηµα το οποίο
συµφέρον. Το συµφέρον
ικανοποίηση δηµιουργεί δυσάρεστες
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πτυχές µιας σύγχρονης και ανεπτυγµένης χώρας. Όσον αφορά
θέµατα ο ρόλος της είναι ουσιαστικά η πεµπτουσία του σεβασµού
νωνικό σύνολο, προς τις συναλλαγές και τις υποχρεώσεις
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι οικονοµικής και κοινωνικής
µοντέρνου πολιτισµού.  

το παραπάνω διάγραµµα θα πρέπει να ξεκινήσουµε τονίζοντας
ερωτηµατολογίου µας βοηθάει να κατανοήσουµε εις βάθος

στους ερωτηθέντες αντιµετωπίζοντας τους αρχικά σαν άτοµα
που δείχνουν σε ηθικά ζητήµατα εργασιακής φύσεως

βλέπουµε ότι ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι υποστηρίζει την ηθική
παίρνει ο καθένας καθώς µεγαλώνει και αποκτάει εµπειρίες
της παιδείας που διαµορφώνει τον καθένα ανάλογα µε τα βιώµατα

αυτό έρχεται σε συµφωνία µε τις απαντήσεις που λαµβάνουµε
ερώτηµα το οποίο αφορά την ηθική συνδυασµένη µε το

συµφέρον είτε αφορά κοινωνική υποχρέωση, είτε
δηµιουργεί δυσάρεστες καταστάσεις σε αυτούς που το εκµεταλεύονται
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Όσον αφορά οικονοµικά 
πεµπτουσία του σεβασµού προς το 

υποχρεώσεις του καθενός 
και κοινωνικής ευηµερίας 

 

ξεκινήσουµε τονίζοντας ότι το 
κατανοήσουµε εις βάθος το ρόλο 

αρχικά σαν άτοµα, προτού 
εργασιακής φύσεως. Έτσι, 

υποστηρίζει την ηθική σαν ένα 
αποκτάει εµπειρίες, δηλαδή σαν 

ανάλογα µε τα βιώµατα του.  

απαντήσεις που λαµβάνουµε στο 
συνδυασµένη µε το προσωπικό 
υποχρέωση είτε οικονοµική 
αυτούς που το εκµεταλεύονται 
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για τον ευατό τους. Οι ερωτηθέντες εδώ πιστεύουν στην πλειοψηφία τους ότι η ηθική 
και το συµφέρον είναι έννοιες ασυµβίβαστες πράγµα που επιβεβαιώνεται από την 
αντίληψη που έχουν οι περισσότεροι ότι δεν αρκεί µια πράξη να είναι νόµιµη για να 
είναι και ηθική. Η προηγούµενη πρόταση είναι µια αµφιλεγόµενη κατάσταση σε 
θέµατα οικονοµικής φύσεως που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής. Όταν µια κατάσταση 
την καλύπτει το γράµµα του νόµου δεν σηµαίνει ότι αυτόµατα σταµατάει να προκαλεί 
έλλειψη σεβασµού στο κοινωνικό σύνολο και αυτό είναι ένα γεγονός συχνά 
εµφανιζόµενο στους οικονοµικούς κύκλους απαιτώντας λεπτή διαχείριση και 
προσοχή.  

- Γενικά µε την ανάλυση των απαντήσεων που λάβαµε συµπεραίνουµε µια σχετική 
οµοιοµορφία στις απαντήσεις αφού η πλειοψηφία παραµένει πιστή γενικά στην 
σηµασία της ηθικής είτε υπάρχει συµφέρον είτε το επιτρέπει ο νόµος µε τα 
΄΄παραθυράκια ΄΄ που αφήνει ανοικτά για εκµετάλλευση. Παρόλαυτα όταν ερχόµαστε 
στην πράξη τα πράγµατα φαίνεται να αλλάζουν και αυτό γιατί µε την απουσία 
νοµικών συνεπειών οι περισσότεροι ερωτηθέντες θα προέβαιναν σε µια ανήθικη 
πράξη ικανοποιώντας το προσωπικό τους στόχο εναντίον του κοινωνικού συνόλου. Η 
απάντηση αυτή µας υποδεικνύει αρχίκα την τεράστια σηµασία που έχουν οι 
εποπτικές αρχές για την διατήρηση της επαγγελµατικής δεοντολογίας σε οικονοµικά 
θέµατα και στην συνέχεια ότι στη ανάγκη τα πράγµατα εύκολα µπορούν να πάρουν 
άλλη τροπή αφού τελικά οι δυσκολίες µας σπρώχνουν σε βιαστικές κινήσεις χωρίς 
σκέψη και επαγγελµατισµό. Ένα γεγονός που µπορεί ακόµη να ερµηνεύσει εύκολα 
την αλλαγή πλεύσης σε περιπτώσεις ανάγκης είναι και οι κακή οικονοµική συγκυρία 
που πλήτει την Ελλάδα και διευκολύνει καταστάσεις εύκολου κέρδους.  

- Γενικά από το κεφάλαιο του επαγγελµατισµού και κοινωνικής ευθύνης που 
αναλύουµε καταλαβαίνουµε ότι το ήθος είναι µια πολύ σηµαντική έννοια για τους 
λογιστές, που διαµορφώνει τις κινήσεις τους και ΄΄ξεχνιέται΄΄ µόνο όταν η ανάγκη 
ωθεί τον άνθρωπο σε ακραίες συµπεριφορές. 

 

 

 

 

8.8) Ανάλυση ερωτήσεων τέταρτου σκέλους ερωτηµατολογίου: 
 
 

• Το τέταρτο αυτό σκέλος ερευνά τις αντιδράσεις των ελεγκτών σε 
καθηµερινού τύπου προκλήσεις. Μας δίνει να καταλάβουµε εάν οι κανόνες 
δεοντολογίας έχουν καθολική εφαρµογή σε περιπτώσεις οικονοµικού 
συµφέροντος ή εάν οι κινήσεις των ερωτηθέντων αλλάζουν ανάλογα µε τις 
περιπτώσεις που συναντούν καθηµερινά. Αναλύοντας τις απαντήσεις 



 

µπορούµε να συµπεράνουµε
σηµαντικά και τηρούνται
γιατί θεωρούνται ανούσια
να ικανοποιήσει προσωπικά
 

 

1)  

 

 

 

- Στις δύο αυτές ερωτήσεις
την ηθικότητα στη φύση της
την ίδια αντιµετώπιση που
προβλήµατος. Οι ερωτηθέντες
εµπιστοσύνης που τους δείχνει
αποφύγουν οποιαδήποτε εµπλοκή
ανήθικες πράξεις. Αυτό φαίνεται
γνωστό τους να σταµατήσει
περίπτωση πρόσληψης συγγενή
καθόλου την δουλειά τους. 
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ΣΥΓΓΕΝΗ

µπορούµε να συµπεράνουµε ποια κοµµάτια του κώδικα ηθικής
σηµαντικά και τηρούνται µε ευλάβεια και ποιά καταστρατηγούνται

θεωρούνται ανούσια, είτε γιατί η παράκαµψη τους µπορεί
ικανοποιήσει προσωπικά συµφέροντα.  

αυτές ερωτήσεις που αφορούν συγγενικό-φιλικό πρόσωπο που
στη φύση της δουλειάς βλέπουµε τις απαντήσεις να συγκλίνουν

αντιµετώπιση που είναι αυτή της διακριτικής αντιµετώπισης
Οι ερωτηθέντες θεωρούν υψηλής σηµασίας την διατήρηση
που τους δείχνει το κοντινό τους πρόσωπο αλλά ταυτόχρονα

οποιαδήποτε εµπλοκή δικιά τους ή του κοντινού τους προσώπου
πράξεις Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι θα συµβούλευαν

σταµατήσει να καταπατεί τους κανόνες ηθικής, όπως
πρόσληψης συγγενή σε πελάτη θα προτιµούσαν να µην
δουλειά τους.  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΙΛΟΥ-

ΣΥΓΓΕΝΗ

ΦΙΛΟΣ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΗΘΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΗΘΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΩ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΥ

ΛΥΝΩ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
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κώδικα ηθικής θεωρούνται 
καταστρατηγούνται είτε 
τους µπορεί µε ευκολία 

 

πρόσωπο που επηρεάζει 
απαντήσεις να συγκλίνουν προς 
διακριτικής αντιµετώπισης του 
σηµασίας την διατήρηση της 

αλλά ταυτόχρονα θέλουν να 
κοντινού τους προσώπου µε 

ευαν άµεσα τον 
ηθικής, όπως και στην 

προτιµούσαν να µην επηρεάσει 
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- Παρόλαυτα και στις δύο περιπτώσεις η συµπεριφορά αυτή δεν είναι η ενδειδεγµένη 
και δεν συνάβει µε τους τυπικούς κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας. 
Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι οι προσωπικές σχέσεις είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της 
εργασίας του λογιστή όπως συµβαίνει σε όλα σχεδόν τα επαγγέλµατα και δεν είναι 
εύκολο να διατηρηθεί η απαραίτητη ευθύνη στους κανόνες. Η ρεαλιστική 
συµπεριφορά των ελεγκτών απ’ότι φαίνεται καθιστά τους τυπικούς ηθικούς νόµους 
ανενεργούς και δηµιουργεί µια πιο οικεία και ανθρώπινη αντιµετώπιση σε αυτού του 
είδους τα προβλήµατα. ∆εν πρέπει να παραλείψουµε το γεγονός ότι βέβαια υπάρχουν 
και αυτοι που θα τηρούσαν το γράµµα του νόµου µε ευλάβεια πράγµα που δίνει 
αισιόδοξο µήνυµα συνύπαρξης εργασιακής ακεραιότητας και διαπροσωπικών 
σχέσεων. 
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- Σε αυτή την οµάδα ερωτήσεων
προσωπικού συµφέροντος
οικονοµικά οφέλη στην εργασία
ερώτηση για τον εάν θα δεχόταν
απάντησαν ότι θα προτιµούσαν
συνάβει µε τα πλαίσια των
τηρούσαν µε ακρίβεια ότι
χρηµατισµό. Είναι φυσικό να
είδους πράξεις εάν δεν καταγγέλονται
απαντήσεις υποστηρίζουν φανερά
πιστεύουν ότι η καταγγελία
κυρώσεις για τέτοιου είδους
διασυνδέσεων ,είτε γιατί θεωρούν
ευχαριστίας προς το πρόσωπο

- Συνεχίζοντας στη δεύτερη
οφέλους  διαπιστώνουµε µια
θα έπρεπε να κρατηθούν, να
αριθµό των ατόµων που είν
η επιτροπή δεοντολογίας σε

εκµεταλευτούν την κατάσταση
µε τον αριθµό των ατόµων που
θέσης τους πράγµα που έρχεται

0

5

10

15

20

25

30

ΔΩΡΟ ΥΨΗΛΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΑΣ

οµάδα ερωτήσεων προσπαθούµε να καταλάβουµε τον
συµφέροντος όταν αυτό εµφανίζεται διακριτικά αλλά
οφέλη στην εργασία του ελεγκτή. Από τις απαντήσεις
τον εάν θα δεχόταν κάποιο δώρο αξίας από πελάτη, οι
θα προτιµούσαν να αρνηθουν ευγενικά µια τέτιοα πράξη
πλαίσια των κανόνων ηθικής τους αλλά ελάχιστοι από
ακρίβεια ότι προβλέπει ο νόµος καταγγέλοντας την

Είναι φυσικό να αναρωτηθούµε  το πώς θα αντιµετωπίζονται
εάν δεν καταγγέλονται αλλά η ουσία είναι ότι οι προτιµήσεις

υποστηρίζουν φανερά µια ήπια αντιµετώπιση του γεγονότος
καταγγελία δεν έχει κανένα νόηµα αφού στην Ελλάδα

τέτοιου είδους παραβάσεις είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες λόγω
είτε γιατί θεωρούν την καταγγελία ακραία λύση για

προς το πρόσωπο τους.  

στη δεύτερη ερώτηση για περιπτώσεις προσωπικού
διαπιστώνουµε µια ανυπαρξία ξεκάθαρης αντίληψης στο αν µετοχές

κρατηθούν, να µεταβιβαστούν ή να πωληθουν. Αυτό φαίνεται
ατόµων που είναι διατεθιµένα να ακολουθήσουν τον δρόµο που
δεοντολογίας σε σύγκριση µε αυτούς που θα αδιαφορήσουν
την κατάσταση. Ο συνολικός αριθµός των τυπικά νόµιµων
των ατόµων που επιλέγουν την οδό αδιαφορίας ή εκµετάλλευσης

πράγµα που έρχεται σε αντίθεση µε την εικόνα που είχαµε διαµορφώσει
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ταλάβουµε τον ρόλο του 
διακριτικά αλλά µε µεγάλα 

απαντήσεις στην πρώτη 
πελάτη, οι ερωτηθέντες 

τέτιοα πράξη, κίνηση που 
ελάχιστοι από αυτούς θα 

καταγγέλοντας την πράξη για 
αντιµετωπίζονται τέτοιου 
ότι οι προτιµήσεις στις 
του γεγονότος είτε γιατι 
στην Ελλάδα οι νοµικές 
ανύπαρκτες λόγω ισχυρών 

ακραία λύση για µια κίνηση 

προσωπικού οικονοµικού 
αντίληψης στο αν µετοχές πελάτη 

Αυτό φαίνεται από τον 
τον δρόµο που χαράσσει 
θα αδιαφορήσουν ή θα 

τυπικά νόµιµων ισοδυναµεί 
ορίας ή εκµετάλλευσης της 
που είχαµε διαµορφώσει 
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για την σηµασία του ηθικού
τους. Αυτό αρχικά µπορεί
πραγµατικών καταστάσεων µέχρι
που προβλέπει ο νόµος ή από

πρόβληµα δεν θα επιφέρει νοµικές
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- Γνωρίζοντας τα υψηλά επίπεδα
οικονοµικών και πολιτικών
ερωτήσεων προσπαθούµε να
λεπτά σηµεία ανήθικων εντολών
πολιτικού χώρου. Έτσι στην
ιδίου φορέα εργασίας παρατηρούµε
κυµαίνονται στο µεγαλύτερο
καταγγελία που συµβαδίζ
στη διακριτική αντιµετώπιση
χωρίς δεσµεύσεις ή µελλοντικά
Είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε
του συνολικού αριθµού θα ακολουθούσε
µπορεί να ερµηνευθεί από
προκύπτει σηµαντικό οικονοµικό
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σηµασία του ηθικού χαρακτήρα που πιστεύουν οι ελεγκτές στην
αρχικά µπορεί να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι σε
καταστάσεων µέχρι στιγµής έχει προτιµηθεί µια άλλη λύση
ο νόµος ή από το γεγονός ότι ρεαλιστικά εάν αντιµετωπιστεί

θα επιφέρει νοµικές και οικονοµικές συνέπειες σε κανέναν

τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς που κυριαρχούν στα υψηλά
και πολιτικών οργανισµών στον ελληνικό χώρο, σε αυτή
προσπαθούµε να καταλάβουµε τις αντιδράσεις των ερωτώµενων
ανήθικων εντολών από ιεραρχικά ανώτερα στελέχη του

Έτσι στην περίπτωση αντιδεοντολογικής εντολής από στέλεχος
εργασίας παρατηρούµε µε πολύ ενδιαφέρον τις απαντήσεις
στο µεγαλύτερο ποσοστό τους ανάµεσα στην απόλυτη
συµβαδίζει µε τους τυπικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται
αντιµετώπιση της ευγενικής άρνησης ώστε το θέµα να

δεσµεύσεις ή µελλοντικά αντίποινα από διεφθαρµένα πρόσωπα
σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το υπόλοιπο των απαντηθέντων

αριθµού θα ακολουθούσε τυφλά εντολές από ανώτερο στέλεχος
ερµηνευθεί από το γεγονός ότι οι πιέσεις που δέχεται κάποιος
σηµαντικό οικονοµικό ζήτηµα είναι ιδιαίτερα αυξηµένες και η
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οι ελεγκτές στην δουλεία 
γεγονός ότι σε συνθήκες 
µια άλλη λύση από αυτή 
εάν αντιµετωπιστεί το 

συνέπειες σε κανέναν. 

 

κυριαρχούν στα υψηλά κλιµάκια 
χώρο σε αυτή την οµάδα 

αντιδράσεις των ερωτώµενων στα 
στελέχη του οικονοµικο-
εντολής από στέλεχος του 

ενδιαφέρον τις απαντήσεις να 
στην απόλυτη άρνηση και 
πρέπει να τηρούνται και 
το θέµα να ξεπεραστεί 

διεφθαρµένα πρόσωπα του χώρου. 
απαντηθέντων,  το 30% 
ανώτερο στέλεχος. Αυτό 

που δέχεται κάποιος όταν 
αυξηµένες και η πεποίθηση 
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ότι η κατά µέτωπο σύγκρουση µε κάποιον ανώτερο στον ίδιο χώρο εργασίας µπορεί 
να επιφέρει σηµαντικά προβλήµατα στο µέλλον. Βέβαια, το να παρακάµψει κανείς 
τους σαφείς κανόνες ηθικής που επιτάσσει το συµβούλιο ελεγκτών αποτελεί µια 
πράξη που απαιτεί κυρώσεις στους εµπλεκοµένους αλλά όπως βλέπουµε για µερικούς 
είναι προτιµότερο να µην προκαλούν, κρατώντας χαµηλό προφίλ εν ώρα εργασίας. 
Το σίγουρο είναι ότι κανείς σχεδόν δεν θα δεχόταν αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες που 
θα πρόσφερε επιδεικνύοντας ότι οι στοχειώδης κανόνες δεοντολογίας πέρα από το 
τυπικό της υπόθεσης θα τηρούνταν και θα έσπαγαν µόνο σε εξαιρετικά περίπλοκες 
περιπτώσεις εντολών µε ιδιαίτερη δυσκολία παράκαµψης.  

- Στην ίδια περίπτωση τώρα αλλά µε εµπλεκόµενα πρόσωπα πολιτικά στελέχη εκτός 
σώµατος ορκωτών λογιστών παρατηρούµε ότι οι όλες απαντήσεις εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων κυµαίνονται στην άρνηση συµµετοχής σε ποινικά κυρώσιµες ενέργειες. 
Το επίπεδο εφαρµογής των τυπικών κανόνων δεοντολογίας αυξάνεται δραµατικά 
γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε το µικρότερο ποσοστό που παρατηρήσαµε 
προηγουµένως αν και αφορά την ίδια πράξη από άλλο εντολοδόχο. Μπορούµε να 
συµπεράνουµε µε ασφάλεια από τις απαντήσεις ότι το πολιτικό παρασκήνιο δεν 
επηρέαζει, δεν προκαλεί αλλά ούτε και φοβίζει τους εργαζόµενους που θα 
προτιµούσαν να µπλέξουν µε τον λαβύρινθο της ελληνικής δικαιοσύνης παρά να 
αφήσουν µια τέτοια ανήθικη εντολή να περάσει απαρατήρητη. Βέβαια, υπάρχει πάντα 
ένας αριθµός ο οποίος θα διατηρούσε µια ήπια στάση, που όπως έχουµε εξηγήσει 
προηγουµένως µπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι η ανασφάλεια και οι 
κακές οικονοµικές συγκυρίες της χώρας  δεν τον αφήνουν να ρισκάρει το µέλλον της 
θέσης του ούτε στο ελάχιστο. Τέλος είναι σηµαντικό να αναφέρουµε και το µικρό 
ποσοστό που θα δεχόταν κάποιο αντάλλαγµα για να διευκολύνει καταστάσεις, το 
οποίο κατά ένα ειρωνικό τρόπο παρουσιάζεται αυξηµένο από την συµφωνία για 
αντάλλαγµατα στην προηγούµενη ερώτηση. ∆ηλαδή οι ερωτηθέντες θα προτιµούσαν 
κάποια παράνοµη συναλλαγή µε πολιτικά πρόσωπα παρά µε τους ανωτέροους τους 
στον ίδιο χώρο εργασίας. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί εάν αναλογισθούµε ότι η 
προσµονή για σηµαντικά ανταλλάγµατα από ένα υψηλά ιστάµενο πολιτικό είναι 
µεγαλύτερη και πιο ελπιδοφόρα µελλοντικά. 

 

 

 

8.9) -ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

- Η έρευνα που διενεργήθηκε σε στελέχη του ελεγκτικού σώµατος είχε σαν κύριο 
στόχο την κατανόηση του επιπέδου γνώσης και εφαρµογής της ηθικής και 
δεοντολογίας. Τα αποτελέσµατα που πήραµε µπορούµε να πούµε ότι σε µεγάλο 
βαθµό είναι οµοιόµορφα παρουσιάζοντας κάποιες µικρές διαφορές σε εξεζητηµένα 
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ζητήµατα. Γενικά είναι ασφαλές να πούµε ότι οι λογιστές του σώµατος έχουν αρκετά 
µεγάλη εξοικείωση µε τους ισχύοντες ηθικούς κανόνες, χωρίς βέβεια αυτό να 
σηµαίνει ότι τους τηρούν και µε ευλαβικότητα στην πράξη. Αυτό το γεγονός 
παρατηρήθηκε αρκετές φορές στην διάρκεια της έρευνας όπου οι ερωτηθέντες 
χρησιµοποώντας την κρίση τους αποφασίζουν τις κινήσεις τους ώστε να αποφύγουν 
δυσάρεστες εκπλήξεις. Η κίνηση αυτή κρύβει θα λέγαµε κάποιο φόβο για την 
διατήρηση της θέση τους χωρίς προβλήµατα στην εταιρεία αλλά προσδίδει και µια 
αναξιοπιστία για την ρεαλιστικότητα των κυρώσεων που προβλέπει ο νόµος του 
ελεγκτικού συµβουλίου. Αναµφίβολα στα πλαίσια της ηθικής οι απαντήσεις 
ικανοποιούν µε τηνποιότητα τους καθιστώντας τους ελεγκτές αξιόπιστους και 
επαγγελµατίες. Όµως συνδυάζοντας τα χρόνια προυπηρεσίας των ερωτηθέντων και 
την εµπειρία που κατέχουν έχοντας αντιµετωπίσει παρόµοιες καταστάσεις µπορούµε 
να υποστηρίξουµε ότι το τρέχον επίπεδο διαφθοράς της Ελλάδας σε οικονοµικά 
ζητήµατα τέτοιου τύπου είναι δύσκολο να αλλάξει. Αυτό συµβαίνει γιατί µπορεί οι 
ιδιοι οι ελεγκτές να µην προβαίνουν σε παράνοµες ενέργειες αλλά δεν κάνουν στην 
τελική και τίποτα για να αλλάξει το καθεστώς που θέτει την χώρα µας µία από τις πιο 
διεφθαρµένες παγκοσµίως. Η παθητική στάση που διατηρείται στις περισσότερες 
καταστάσεις δεν ευνοεί µια µελλοντικά καθαρή χώρα από προβλήµατα κατάχρησης 
εξουσίας και παρανοµίας. 

- Είναι σηµαντικό να τονιστεί µια σχετική αλληλουποστήριξη των µελών του 
σώµατος αφού οι καταγγελίες για ανήθικες ενέργειες σηµειώνουν αξιοσηµείωτα 
χαµηλά ποσοστά. Μπορεί  να κατέχεται η γνώση των ελληνικών και διεθνών 
προδιαγραφών δεοντολογικής λειτουργίας αλλά το παράξενο είναι ότι όταν πρόκειται 
να εφαρµοστεί αυτόµατα παίρνει την θέση της η προσωπική κρίση και πρωτοβουλίες 
που δεν θα θίξουν κανέναν παρα µόνο τελικά το κοινό δηµόσιο συµφέρον. 

- Φυσικά πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις που ακολουθούν τις προβλεπόµενες κινήσεις, 
αποτελώντας παράδειγµα για όλους τους υπόλοιπους. Σε θέµατα οικονοµικής φύσεως 
γενικά οι αντιλήψεις για το τι είναι ηθικό ή όχι εύκολα αλλάζουν αλλά αυτό που µένει 
στο τέλος είναι ότι πάντα βγαίνει ζηµιωµένη η κοινωνία µε προβλήµατα που έχουν 
συνέπειες µακροχρόνια και σπάνια λύνονται. Η ουσία δηλαδή που πηγάζει από τις 
απαντήσεις που λάβαµε, διαιωνίζοντας το πρόβληµα διαφθοράς που µαστίζει τη 
χώρα. 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 9) 
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Επίλογος 

 

- Όπως έχει αναφερθεί µέσα στην εργασία ο ηθικός προσανατολισµός αποτελεί κύριο 
συστατικό και κατευθυντήρια δύναµη της κοινωνικής ευηµερίας και προσωπικής 
επιτυχίας.  Έγινε µια προσπάθεια παρουσίασης των παραγόντων που συσχετίζονται 
µε αρνητικό ή θετικό τρόπο µε τον ηθικό προσανατολισµό των ανθρώπων του 
ελεγκτικού φορέα αλλά και γενικά οποιουδήποτε ανήκει στο δυναµικό µιάς εταιρείας 
και οι πράξεις του έχουν συνέπειες στην κοινωνία και το δηµόσιο όφελος. 
Συµπαιράναµε ότι οι επιρροές στον τρόπο αντιµετώπισης ηθικών διληµµάτων δεν 
έχουν καµία θετική συσχέτηση µε τον ηθικό προσανατολισµό.  Αυτό παραπέµπει στο 
γεγονός ότι το στέλεχος δεν επηρεάζεται απο καταστάσεις που αντικατοπτρίζουν την 
πραγµατικότητα την οποία βιώνει, αλλά από κάτι βαθύτερο που υφίσταται ως 
συστατικό της προσωπικότητάς του και της ιδεολογίας του. Είναι ένα γεγονός που 
συµπίπτει απόλυτα µε συµπεράσµατα της εµπειρικής µας έρευνας αφού η ηθική τις 
περισσότερες φορές έστω και σε ήπια µορφή καταρρίπτεται προκειµένου να 
ικανοποιηθούν προσωπικές γνωριµίες και να αποφευχθούν εµπλοκές σε ζητήµατα µε 
πιθανές αρνητικές συνέπειες σε δουλειά και κύρος. 

- Πέρα από το επίπεδο του ηθικού προσανατολισµού παρουσιάστηκαν και  φαινόµενα 
λογιστικής απάτης µέσω της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. Είναι 
πλέον ο καιρός να περάσουµε από την εποχή του «γρήγορου χρήµατος», «των 
λογιστικών τρυκ», των «διευθυντικών στελεχών εκτός ελέγχου» και των «ελέγχων 
κατά παραγγελία» όσον αφορά τις εκθέσεις,  στην εποχή της ενίσχυσης της 
διαφάνειας,  της αξιοπιστίας και τις εµπιστοσύνης στις οικονοµικές καταστάσεις των 
επιχειρήσεων.  Αυτό είναι  µέληµα πρώτα από όλα των ίδιων των επιχειρήσεων και 
των στελεχών τους,  αλλά και των ρυθµιστικών αρχών και της κυβέρνησης.  Οι 
τελευταίες παρεµβάσεις,  έστω και µε αρκετή καθυστέρηση, στον τοµέα των 
ελέγχων,  της εταιρικής διακυβέρνησης,  της κωδικοποίησης της χρηµατιστηριακής 
νοµοθεσίας,  των κανόνων συµπεριφοράς όλων των φορέων της αγοράς  
(επιχειρήσεις,  αναλυτές,  ελεγκτές,  τράπεζες,  ανάδοχοι κλπ)  και της εισαγωγής των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, µε την 
προϋπόθεση της αυστηρής εφαρµογής τους. Βέβαια όλα τα παραπάνω συνδέονται 
άµεσα και µε το θέµα της επιχειρηµατικής ηθικής. Μπορούν οι έλεγχοι να 
αποτρέψουν λογιστικές απάτες σε στελέχη επιχειρήσεων µε µειωµένη επιχειρηµατική 
ηθική;   
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Κεφάλαιο 10) 

 

 

Παράρτηµα επιπέδου διαφθοράς σε παγκόσµιο επίπεδο: 

 

 

 

 

Ο δείκτης διαφθοράς του 2009 της TRANSPARENCYINTERNATIONAL 
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2011 
rank 

Country / 
Territory 

CPI 2011 
Score 

CPI 
2010 
Score 

CPI 2009 
Score 

CPI 2008 Score 

SOURCE: Transparency International 
 1 New Zealand 9.5 9.3 9.4 9.3 

2 Denmark 9.4 9.3 9.3 9.3 

2 Finland 9.4 9.2 8.9 9 

4 Sweden 9.3 9.2 9.2 9.3 

5 Singapore 9.2 9.3 9.2 9.2 

6 Norway 9.0 8.6 8.6 7.9 

7 Netherlands 8.9 8.8 8.9 8.9 

8 Switzerland 8.8 8.7 9 9 

8 Australia 8.8 8.7 8.7 8.7 

10 Canada 8.7 8.9 8.7 8.7 

11 Luxembourg 8.5 8.5 8.2 8.3 

12 Hong Kong 8.4 8.4 8.2 8.1 

13 Iceland 8.3 8.5 8.7 8.9 

14 Germany 8.0 7.9 8 7.9 

14 Japan 8.0 7.8 7.7 7.3 

16 Austria 7.8 7.9 7.9 8.1 

16 Barbados 7.8 7.8 7.4 7 

16 United Kingdom 7.8 7.6 7.7 7.7 

19 Ireland 7.5 8 8 7.7 

19 Belgium 7.5 7.1 7.1 7.3 

21 Bahamas 7.3       

22 Qatar 7.2 7.7 7 6.5 

22 Chile 7.2 7.2 6.7 6.9 

24 United States 7.1 7.1 7.5 7.3 

25 Uruguay 7.0 6.9 6.7 6.9 

25 France 7.0 6.8 6.9 6.9 

25 Saint Lucia 7.0       

28 United Arab Emirates 6.8 6.3 6.5 5.9 

29 Estonia 6.4 6.5 6.6 6.6 

30 Cyprus 6.3 6.3 6.6 6.4 

31 Spain 6.2 6.1 6.1 6.5 

32 Portugal 6.1 6 5.8 6.1 

32 Botswana 6.1 5.8 5.6 5.8 

32 Taiwan 6.1 5.8 5.6 5.7 
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2011 
rank 

Country / 
Territory 

CPI 2011 
Score 

CPI 
2010 
Score 

CPI 2009 
Score 

CPI 2008 Score 

35 Slovenia 5.9 6.4 6.6 6.7 

36 Israel 5.8 6.1 6.1 6 

36 Saint Vincent and the Grenadines 5.8       

38 Bhutan 5.7 5.7 5 5.2 

39 Puerto Rico 5.6 5.8 5.8 5.8 

39 Malta 5.6 5.6 5.2 5.8 

41 Poland 5.5 5.3 5 4.6 

41 Cape Verde 5.5 5.1 5.1 5.1 

43 Korea (South) 5.4 5.4 5.5 5.6 

44 Brunei 5.2 5.5 5.5 0 

44 Dominica 5.2 5.2 5.9 6 

46 Mauritius 5.1 5.4 5.4 5.5 

46 Macau 5.1 5 5.3 5.4 

46 Bahrain 5.1 4.9 5.1 5.4 

49 Rwanda 5.0 4 3.3 3 

50 Costa Rica 4.8 5.3 5.3 5.1 

50 Oman 4.8 5.3 5.5 5.5 

50 Lithuania 4.8 5 4.9 4.6 

50 Seychelles 4.8 4.8 4.8 4.8 

54 Hungary 4.6 4.7 5.1 5.1 

54 Kuwait 4.6 4.5 4.1 4.3 

56 Jordan 4.5 4.7 5 5.1 

57 Saudi Arabia 4.4 4.7 4.3 3.5 

57 Czech Republic 4.4 4.6 4.9 5.2 

57 Namibia 4.4 4.4 4.5 4.5 

60 Malaysia 4.3 4.4 4.5 5.1 

61 Turkey 4.2 4.4 4.4 4.6 

61 Latvia 4.2 4.3 4.5 5 

61 Cuba 4.2 3.7 4.4 4.3 

64 South Africa 4.1 4.5 4.7 4.9 

64 Georgia 4.1 3.8 4.1 3.9 

66 Slovakia 4.0 4.3 4.5 5 

66 Croatia 4.0 4.1 4.1 4.4 

66 Montenegro 4.0 3.7 3.9 3.4 
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2011 
rank 

Country / 
Territory 

CPI 2011 
Score 

CPI 
2010 
Score 

CPI 2009 
Score 

CPI 2008 Score 

69 Ghana 3.9 4.1 3.9 3.9 

69 Samoa 3.9 4.1 4.5 4.4 

69 Macedonia, FYR 3.9 4.1 3.8 3.6 

69 Italy 3.9 3.9 4.3 4.8 

73 Tunisia 3.8 4.3 4.2 4.4 

73 Brazil 3.8 3.7 3.7 3.5 

75 Romania 3.6 3.7 3.8 3.8 

75 China 3.6 3.5 3.6 3.6 

77 Vanuatu 3.5 3.6 3.2 2.9 

77 Lesotho 3.5 3.5 3.3 3.2 

77 Gambia 3.5 3.2 2.9 1.9 

80 El Salvador 3.4 3.6 3.4 3.9 

80 Thailand 3.4 3.5 3.4 3.5 

80 Peru 3.4 3.5 3.7 3.6 

80 Greece 3.4 3.5 3.8 4.7 

80 Colombia 3.4 3.5 3.7 3.8 

80 Morocco 3.4 3.4 3.3 3.5 

86 Panama 3.3 3.6 3.4 3.4 

86 Bulgaria 3.3 3.6 3.8 3.6 

86 Serbia 3.3 3.5 3.5 3.4 

86 Jamaica 3.3 3.3 3 3.1 

86 Sri Lanka 3.3 3.2 3.1 3.2 

91 Trinidad and Tobago 3.2 3.6 3.6 3.6 

91 Liberia 3.2 3.3 3.1 2.4 

91 Bosnia and Herzegovina 3.2 3.2 3 3.2 

91 Zambia 3.2 3 3 2.8 

95 Albania 3.1 3.3 3.2 3.4 

95 India 3.1 3.3 3.4 3.4 

95 Kiribati 3.1 3.2 2.8 3.1 

95 Swaziland 3.1 3.2 3.6 3.6 

95 Tonga 3.1 3 3 2.4 

100 Malawi 3.0 3.4 3.3 2.8 

100 Djibouti 3.0 3.2 2.8 3 

100 Mexico 3.0 3.1 3.3 3.6 
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2011 
rank 

Country / 
Territory 

CPI 2011 
Score 

CPI 
2010 
Score 

CPI 2009 
Score 

CPI 2008 Score 

100 Burkina Faso 3.0 3.1 3.6 3.5 

100 Sao Tome & Principe 3.0 3 2.8 2.7 

100 Argentina 3.0 2.9 2.9 2.9 

100 Benin 3.0 2.8 2.9 3.1 

100 Gabon 3.0 2.8 2.9 3.1 

100 Indonesia 3.0 2.8 2.8 2.6 

100 Tanzania 3.0 2.7 2.6 3 

100 Madagascar 3.0 2.6 3 3.4 

100 Suriname 3.0       

112 Egypt 2.9 3.1 2.8 2.8 

112 Senegal 2.9 2.9 3 3.4 

112 Moldova 2.9 2.9 3.3 2.9 

112 Algeria 2.9 2.9 2.8 3.2 

112 Kosovo 2.9 2.8 0 0 

112 Vietnam 2.9 2.7 2.7 2.7 

118 Bolivia 2.8 2.8 2.7 3 

118 Mali 2.8 2.7 2.8 3.1 

120 Guatemala 2.7 3.2 3.4 3.1 

120 Kazakhstan 2.7 2.9 2.7 2.2 

120 Solomon Islands 2.7 2.8 2.8 2.9 

120 Mongolia 2.7 2.7 2.7 3 

120 Mozambique 2.7 2.7 2.5 2.6 

120 Ethiopia 2.7 2.7 2.7 2.6 

120 Ecuador 2.7 2.5 2.2 2 

120 Bangladesh 2.7 2.4 2.4 2.1 

120 Iran 2.7 2.2 1.8 2.3 

129 Dominican Republic 2.6 3 3 3 

129 Armenia 2.6 2.6 2.7 2.9 

129 Syria 2.6 2.5 2.6 2.1 

129 Honduras 2.6 2.4 2.5 2.6 

129 Philippines 2.6 2.4 2.4 2.3 

134 Guyana 2.5 2.7 2.6 2.6 

134 Eritrea 2.5 2.6 2.6 2.6 

134 Niger 2.5 2.6 2.9 2.8 
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2011 
rank 

Country / 
Territory 

CPI 2011 
Score 

CPI 
2010 
Score 

CPI 2009 
Score 

CPI 2008 Score 

134 Lebanon 2.5 2.5 2.5 3 

134 Nicaragua 2.5 2.5 2.5 2.5 

134 Sierra Leone 2.5 2.4 2.2 1.9 

134 Pakistan 2.5 2.3 2.4 2.5 

134 Maldives 2.5 2.3 2.5 2.8 

134 Cameroon 2.5 2.2 2.2 2.3 

143 Timor-Leste 2.4 2.5 2.2 2.2 

143 Belarus 2.4 2.5 2.4 2 

143 Uganda 2.4 2.5 2.5 2.6 

143 Azerbaijan 2.4 2.4 2.3 1.9 

143 Togo 2.4 2.4 2.8 2.7 

143 Nigeria 2.4 2.4 2.5 2.7 

143 Mauritania 2.4 2.3 2.5 2.8 

143 Comoros 2.4 2.1 2.3 2.5 

143 Russia 2.4 2.1 2.2 2.1 

152 Ukraine 2.3 2.4 2.2 2.5 

152 Tajikistan 2.3 2.1 2 2 

154 Zimbabwe 2.2 2.4 2.2 1.8 

154 Nepal 2.2 2.2 2.3 2.7 

154 Paraguay 2.2 2.2 2.1 2.4 

154 Côte d´Ivoire 2.2 2.2 2.1 2 

154 Congo Republic 2.2 2.1 1.9 1.9 

154 Papua New Guinea 2.2 2.1 2.1 2 

154 Guinea-Bissau 2.2 2.1 1.9 1.9 

154 Central African Republic 2.2 2.1 2 2 

154 Laos 2.2 2.1 2 2 

154 Kenya 2.2 2.1 2.2 2.1 

164 Yemen 2.1 2.2 2.1 2.3 

164 Cambodia 2.1 2.1 2 1.8 

164 Guinea 2.1 2 1.8 1.6 

164 Kyrgyzstan 2.1 2 1.9 1.8 

168 Libya 2.0 2.2 2.5 2.6 

168 Congo, Dem Rep 2.0 2 1.9 1.7 

168 Angola 2.0 1.9 1.9 1.9 
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2011 
rank 

Country / 
Territory 

CPI 2011 
Score 

CPI 
2010 
Score 

CPI 2009 
Score 

CPI 2008 Score 

168 Chad 2.0 1.7 1.6 1.6 

172 Venezuela 1.9 2 1.9 1.9 

172 Equatorial Guinea 1.9 1.9 1.8 1.7 

172 Burundi 1.9 1.8 1.8 1.9 

175 Haiti 1.8 2.2 1.8 1.4 

175 Iraq 1.8 1.5 1.5 1.3 

177 Sudan 1.6 1.6 1.5 1.6 

177 Turkmenistan 1.6 1.6 1.8 1.8 

177 Uzbekistan 1.6 1.6 1.7 1.8 

180 Myanmar 1.5 1.4 1.4 1.3 

180 Afghanistan 1.5 1.4 1.3 1.5 

182 Somalia 1.0 1.1 1.1 1 

182 Korea (North) 1.0       

 

 

- Το αποτέλεσμα του δείκτη διαφθοράς  σχετίζεται με τον βαθμό διαφθοράς , όπως των 

αντιλαμβάνονται αναλυτές και επιχειρηματίες παγκοσμίως  και κυμαίνεται μεταξύ 10( 

χώρα απαλλαγμένη από διαφθορά) και 0 (υψηλή διαφθορά). 
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