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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η Ελεγκτική αποκτά ιδιαίτερο ρόλο σήμερα, καθώς γίνεται τόση προσπάθεια για την 

ανάκαμψη της οικονομίας, την ενθάρρυνση των επενδύσεων, την αναζωογόνηση της 

αγοράς, και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τόσο στο 

εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ζωτικής σημασίας 

καθίσταται η σωστή διεκπεραίωση του έργου του Ελεγκτή.  

 Το έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις πιέσεις 

που υφίστανται τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να πετύχουν όλο και 

μεγαλύτερους στόχους, έχει οδηγήσει στην ολοένα και συχνότερη εμφάνιση 

αλλοίωσης των λογιστικών καταστάσεων. Η μη αποτελεσματική και χρηστή άσκηση 

των ελεγκτικών καθηκόντων από τους Ελεγκτές έχει φέρει τις μεγάλες ελεγκτικές 

εταιρίες στο επίκεντρο μιας σειράς πολύ σημαντικών εταιρικών και 

χρηματιστηριακών σκανδάλων, όπως αυτά των εταιριών Enron, Worldcom, Global 

Crossing, Royal Ahold, Parmalat. Όσον αφορά τις ελεγκτικές εταιρίες, έχει 

παρατηρηθεί ότι κατά τη διενέργεια του ελέγχου δεν δρούσαν αντικειμενικά, αλλά 

αντιθέτως είχε χαθεί η ανεξαρτησία τους, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η ποιότητα 

του ελέγχου. Οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές σε 

τέτοιες συμπεριφορές είναι η οικειότητα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ αυτών και 

των ελεγχόμενων επιχειρήσεων αλλά και η ταυτόχρονη παροχή διοικητικών και 

ελεγκτικών υπηρεσιών.  

 Τα μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα τα οποία αποκαλύφθηκαν σε Η.Π.Α. και 

Ευρώπη και κόστισαν αρκετά δισεκατομμύρια σε επενδυτές, πιστωτές και 

εργαζομένους, κατέδειξαν την ανάγκη για τον έλεγχο και τη λήψη μέτρων για τη 

σωστή και δίκαιη απεικόνιση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων 

με απώτερο σκοπό την προστασία όλων των συμμετεχόντων της αγοράς. 

 Σ’ αυτό το δαιδαλώδες περιβάλλον των χρηματοοικονομικών σκανδάλων, η 

Ελεγκτική καλείται να παίξει πρωτεύοντα ρόλο, ασκώντας ποιοτικό έλεγχο και 

αντιμετωπίζοντας έγκαιρα τον κίνδυνο, αγωνιζόμενη ενάντια στην απάτη στηριγμένη 

σε νόμους, όργανα, κανόνες, κώδικες και κυρίως πρότυπα. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κριτική προσέγγιση της 

τέχνης της Ελεγκτικής, συνδυάζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο με τη σύγχρονη 
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πραγματικότητα. Για την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού, η έρευνα χωρίζεται σε 

δύο μέρη, το βιβλιογραφικό και το πρακτικό. Περιγράφοντας τα μεγαλύτερα εταιρικά 

σκάνδαλα, που συγκλόνισαν την παγκόσμια οικονομία με ανυπολόγιστες συνέπειες, 

αναδεικνύεται η σημασία της σημερινής Ελεγκτικής στην αποτελεσματική λειτουργία 

των επιχειρήσεων και των κεφαλαιαγορών. Αναλυτικά, η εργασία διαθέτει την 

ακόλουθη δομή. 

Διάρθρωση Εργασίας: Όσον αφορά τη διάρθρωση της εργασίας, το πρώτο 

μέρος αποτελείται από έξι κεφάλαια και το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο 

κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο επιχειρεί μία αρχική προσέγγιση σε έννοιες όπως η 

Ελεγκτική Επιστήμη, ο έλεγχος και το υποκείμενο του ελέγχου, δηλαδή ο Ελεγκτής 

κάνοντας παράλληλα μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται ο Εσωτερικός Έλεγχος, ο οποίος ενεργεί συμπληρωματικά ως 

σύμβουλος, χωρίς να υποκαθιστά ούτε και να αντικαθιστά τη Διοίκηση και αποτελεί 

απαραίτητο εργαλείο αποτελεσματικής διακυβέρνησης αυτής, συμβάλλοντας με τον 

τρόπο του στην αποφυγή προβλημάτων, αλλά και στην επίτευξη ανάπτυξης. Στο τρίτο 

κεφάλαιο μελετάται ο Εξωτερικός Έλεγχος, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στη 

βελτίωση της αξιοπιστίας της πληροφόρησης που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό 

σχετικά με την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στην ευθύνη την οποία φέρουν οι Ορκωτοί – Εξωτερικοί Ελεγκτές 

κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων. Το πέμπτο κεφάλαιο εστιάζει 

στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όπως προκύπτει από τις σχετικές καταστάσεις 

και την παραποίησή τους. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε επίσης στον ορισμό 

της λογιστικής απάτης μέσω της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, στις 

κατηγορίες της λογιστικής απάτης και κατάχρησης, στα χαρακτηριστικά της 

γνωρίσματα με τη βοήθεια του "Τριγώνου της Απάτης" καθώς και στους παράγοντες 

κινδύνου που βοηθούν την πιθανότητα εμφάνισης απάτης μέσω παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων. Το έκτο κεφάλαιο, με το οποίο ολοκληρώνεται το 

θεωρητικό μέρος της εργασίας, ασχολείται με τη συσχέτιση του Εσωτερικού Ελέγχου 

με την σύγχρονη τάση της Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

Το δεύτερο μέρος εστιάζει σε πραγματικές περιπτώσεις εταιρικών σκανδάλων 

δίνοντας έμφαση στον ρόλο που διαδραμάτισε ή δε διαδραμάτισε ο έλεγχος. Το 

πρακτικό σκέλος, όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται από δύο κεφάλαια. Έτσι, το 

έβδομο κεφάλαιο αφορά τις διεθνείς περιπτώσεις σκανδάλων με εκείνες των Enron 

Corporation, Parmalat και Lehman Brothers να αναλύονται σε διαφορετική 
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υποενότητα. Στη συνέχεια, στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αντίστοιχες 

ελληνικές περιπτώσεις, με ξεχωριστή υποενότητα για εκείνες των Ασπίς Πρόνοια, 

Τράπεζα Κρήτης και Ε.Τ.Β.Α. Finance. Επιπλέον, επισημαίνονται και ορισμένα 

στοιχεία που αποτέλεσαν ενδείξεις παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων – 

«κόκκινες σημαίες» (red flags). 

Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο η μελέτη ολοκληρώνεται με την εξαγωγή και 

παρουσίαση των προτάσεων-συμπερασμάτων όπως αυτά προήλθαν από τον 

συνδυασμό πραγματικότητας και θεωρίας.            
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

 

1.1 Γενικά 

 

Η ανάπτυξη και μεγέθυνση των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την επίτευξη των 

επιχειρηματικών στόχων δημιούργησε, εκτός των άλλων, και την ανάγκη υιοθέτησης 

νέων μορφών επιχειρηματικής (εταιρικής) συνεργασίας. Μέσα από αυτές 

εξασφαλίστηκε ότι η εισφορά στο κεφάλαιο δεν δημιουργεί από μόνη της την 

υποχρέωση ενεργού ανάμιξης στη διοίκηση και στη διαχείριση της εταιρικής 

μονάδας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της. Ως εκ τούτου, το νομικό πλαίσιο 

προβλέπει, αφενός μεν, ότι η ιδιότητα του κεφαλαιούχου δεν συνεπάγεται την 

αυτόματη και ex lege υποχρέωσή του για ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση της 

εταιρίας, αφετέρου δε, ότι η διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 

μπορεί να ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα, που δεν συνδέονται με κεφαλαιακό δεσμό με 

την εταιρία.  

Η δημιουργία τέτοιου είδους εταιρικών μορφών προέβαλε επίσης, τόσο την 

ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής οικονομικών πληροφοριών, δηλαδή 

ενός οργανωμένου συστήματος λογιστικής παρακολούθησης, όσο και την υποχρέωση 

για έλεγχο των διενεργούμενων διαδικασιών στο πλαίσιο άσκησης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασική προϋπόθεση για την ορθή και 

αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω είναι η υιοθέτηση ορισμένων κανόνων και 

αρχών
1
. Ωστόσο, οι κανόνες και αρχές δεν παραμένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα 

του χρόνου. Αντίθετα, υπόκεινται σε αναθεώρηση, αναπροσαρμογή και 

αναδιατύπωση, όταν μεταβληθούν οι οικονομικές συνθήκες που τις δημιούργησαν. 

Αυτό που έχει πάντως ιδιαίτερη σημασία είναι η πιστή εφαρμογή τους.  

                                                
1  Στην χώρα μας οι λογιστικές αρχές προσδιορίζονται από το κ.ν. 2190/20, το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο – (ΕΓΛΣ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – (ΔΠΧΑ). 
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 Η ορθή τήρηση των κανόνων, αρχών και παραδοχών εξασφαλίζει την 

αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος 

τήρησής τους αποτελεί έναν ανεξάρτητο κλάδο της λογιστικής, την Ελεγκτική
2

.  

Στο σημερινό σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον, της παγκοσμιοποίησης των αγορών και των κεφαλαίων, του έντονου 

ανταγωνισμού, των μεγάλων ανισοτήτων και της μεγάλης συγκέντρωσης των 

κεφαλαίων, ο ρόλος της Ελεγκτικής για τον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα της 

οικονομίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο είναι ζωτικός, με διαρκώς αυξανόμενη 

σημασία.   

Η ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων και των εθνικών οικονομιών, 

προϋποθέτει ένα κλίμα τάξης και ευταξίας των συναλλαγών, ένα κλίμα εμπιστοσύνης 

στην Εταιρική Διακυβέρνηση των επιχειρήσεων και στη συμμόρφωσή τους με τους 

κανόνες της κάθε Πολιτείας. Η Ελεγκτική, από αρχαιοτάτων χρόνων, είχε μια θετική 

παρουσία και συμβολή στην ανάπτυξη των πιο πάνω παραμέτρων του δημόσιου βίου.  

Η σύγχρονη Ελεγκτική, ως θεσμός, καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των 

οργανωμένων δραστηριοτήτων και λειτουργιών μιας κοινωνίας αλλά και της 

παγκόσμιας κοινότητας
3
. 

 

1.2 Ιστορική Επισκόπηση της Ελεγκτικής 

 

Η αρχική θεσμοθέτηση του ελέγχου, των βασικών κανόνων και των πρακτικών της 

Ελεγκτικής φαίνεται να χρονολογείται από των παλαιοτάτων χρόνων της ιστορίας του 

οικονομικού βίου και του πολιτισμού του ανθρώπου και ιδιαίτερα από το χρόνο της 

εμφάνισης των πρώτων ανταλλαγών των αγαθών μεταξύ ατόμων και κοινωνικών 

ομάδων. Η εισαγωγή του "χρήματος" ως μονάδας μέτρησης των αξιών και ως μέσου 

διεξαγωγής των οικονομικών συναλλαγών, δημιούργησε την ανάγκη εξέλεγξης των 

οικονομικών συναλλαγών και ελέγχου της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων 

οικονομικών, προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια πράξεων και ενεργειών.  

Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για την ύπαρξη λογιστικών εκθέσεων με 

στοιχεία ελεγκτικών μαρτυριών εμφανίζονται στην αρχαία Βαβυλώνα το 3000 π.Χ. 

                                                
2 Νεγκάκης Χ. – Ταχυνάκης Π. (2013), σελ. 2-3 

3 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 39-40 
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Στην αρχαία Αίγυπτο θεσπίζεται το αξίωμα των «Επιστατών» για το στοιχειώδη 

έλεγχο της συγκομιδής των σιτηρών και της απόδοσης των φόρων.  

 Στην αρχαία Ελλάδα, στην περίοδο 500-300 π.Χ., απαντάται ο θεσμός του 

«ελεγκτή» για την εξέταση της διαχείρισης των Οικονομικών του Κράτους. Πιο 

συγκεκριμένα στην Αθήνα δημιουργήθηκε ο θεσμός των «Λογιστών» και των 

«Εύθυνων» οι οποίοι με προκαθορισμένη οργανωτική ιεραρχία και συγκρότηση, 

είχαν ως κύριο έργο, τον έλεγχο της χρηστής διαχείρισης του πλούτου των πόλεων, 

των ναών και των Λογαριασμών Διαχείρισης των αξιωματούχων που αποχωρούσαν 

από τα δημόσια αξιώματα.  

 Στην ευθύνη των λογιστών ελεγκτών εκείνης της εποχής ανήκε το έργο της 

δημοσιοποίησης των ελεγκτικών τους πορισμάτων και η καταδίκη ή απαλλαγή των 

διαχειριστών για απάτη, παραλείψεις και παραβατική συμπεριφορά. Με ελεγκτικές 

αρμοδιότητες ήταν επιφορτισμένοι στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα οι «Εξεταστές», 

«Συνήγοροι» και «Δοκιμαστήριοι» στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, οι «Απόλογοι» στη 

Θάσο και οι «Αρχησκόποι» στη Φθιώτιδα. Στην εποχή της ρωμαικής αυτοκρατορίας 

υπήρχαν οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι «Τιμητές» και οι «Ταμίες», με αρμοδιότητες 

και πρακτικές ανάλογες των Ελεγκτών της αρχαίας Ελλάδας και με υποχρέωση να 

υποβάλλουν τις εκθέσεις των ελέγχων τους στη ρωμαϊκή Σύγκλητο για τη διαχείριση 

του Δημόσιου Χρήματος.  

 Στο Βυζάντιο, λόγω της σημαντικής παρέμβασης του κρατικού μηχανισμού 

στην οικονομική ζωή, ο θεσμός των «λογιστών ελεγκτών» ισχυροποιείται, με κύρια 

υπευθυνότητα την εξέλεγξη και διακρίβωση της ακρίβειας των λογαριασμών του 

Δημοσίου και τη σωστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. 

 Στη Δυτική Ευρώπη, κατά τα πρώτα χρόνια του Μεσαίωνα, δεν 

παρατηρούνται αξιοσημείωτες εξελίξεις στον τομέα της Ελεγκτικής. Στις αρχές της 

Αναγέννησης, η οικονομική και εμπορική άνθιση των πόλεων της Ιταλίας δίνει νέα 

ώθηση στο θεσμό του ελέγχου. Στις αρχές του 16
ου

 αιώνα η πόλη της Πίζας είχε τον 

επίσημο Ελεγκτή των οικονομικών της στοιχείων, ενώ το 1581 εμφανίζεται στη 

Βενετία η «Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών». Η σημαντική γεωγραφική διεύρυνση 

της επιχειρηματικής δράσης πολλών εμπορικών επιχειρήσεων προκάλεσε την ανάγκη 

ανάθεσης μέρους του εμπορικού έργου σε τρίτους, με συνέπεια τη δημιουργία μιας 

γενικευμένης ανάγκης για επισκόπηση και έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών και 

των αποφάσεών τους.  
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 Ο όρος Ελεγκτές (Auditors) πρωτοεμφανίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το 

1285 σε σχετικό διάταγμα του Εδουάρδου του Α΄, το οποίο όριζε ότι όλοι οι 

διαχειριστές του δημόσιου χρήματος θα ελέγχονται από τους Auditors
4
. Στην ίδια 

χώρα με τον εταιρικό νόμο του 1862 αναγνωρίζεται η ανάγκη για ακριβοδίκαιη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση μαζί με την ανάγκη για ανεξάρτητο έλεγχο των 

λογιστικών καταστάσεων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Από τις αρχές του 20
ου

 

αιώνα την πρωτοπορία των εξελίξεων της Ελεγκτικής ανέλαβαν και φαίνεται να 

διατηρούν οι Η.Π.Α. με αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αργότερα να 

ακολουθούν τις εξελίξεις
5
. 

 

1.3 Η Σημασία και η Αναγκαιότητα της Ελεγκτικής και των Ελέγχων 

 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια έχουν υποστηριχθεί διάφορες βάσεις για τη θεμελίωση 

της Ελεγκτικής και των ελέγχων. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: 

 Οι ατέλειες της ανθρώπινης φύσης 

                        Σύμφωνα με τον Θ. Γρηγοράκο
6
 (1989), η αναγκαιότητα του ελέγχου 

οποιασδήποτε οικονομικής μονάδας, πηγάζει από τις ατέλειες της ανθρώπινης 

φύσεως. Τα λάθη και οι καταδολιεύσεις είναι έμφυτα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, 

σύμφωνα με το γνωστό Ορκωτό Λογιστή, γεννιέται μαζί με τις ατέλειές του και τις 

αδυναμίες του, με τις οποίες ζει τη ζωή του και αποθνήσκει με αυτές. Βεβαίως, η 

εξέλιξη της επιστήμης και του πολιτισμού και γενικά οι κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες διαβιώσεως, επηρεάζουν μέχρι κάποιο βαθμό, θετικά ή αρνητικά, τις 

ατέλειες και αδυναμίες αυτές, ποτέ όμως δεν τις εξαφανίζουν γιατί είναι μέσα στη 

φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος μαζί με αυτές και συνεπώς η 

πλήρης θεραπεία ή η εξαφάνιση τους είναι αδύνατη. Τα λάθη οφείλονται στις 

                                                
4 Ο Αγγλοσαξονικός όρος για τους ελεγκτές δεν είναι (Controller) αλλά (Auditor). Ο όρος αυτός  

γλωσσολογικά σημαίνει ακροατής, κάποιος που ακούει και η προέλευση του προέρχεται από τα πολύ 

παλιά χρόνια όταν οι ελεγκτές λογιστές είχαν ως κύρια αποστολή να εξετάζουν τους λογαριασμούς 

μιας οικονομικής μονάδας μόνο με βάση την ακρόαση των συναλλαγών και των λογαριασμών. Τα 

πρόσωπα που είχαν την ευθύνη της εξέτασης και επιβεβαίωσης των λογαριασμών ήταν γνωστοί ως 

Auditors (σημερινός όρος ελεγκτές). Μια παραλλαγή αυτής της μορφής ελέγχου μπορεί να απαντηθεί 

ακόμα και σήμερα σε μικρούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ενώσεις, των οποίων τα μέλη 
ελέγχουν και εγκρίνουν τα έσοδα και τα έξοδα τα οποία ανακοινώνονται σ’ αυτούς προφορικά από 

τον υπεύθυνο για τα οικονομικά του φορέα. 

   Οι σημερινοί έλεγχοι των οικονομικών μονάδων δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με απλή ακρόαση 

των λογαριασμών.  
5 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 40-41 
6 Γρηγοράκος Θ. (1989) 
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ατέλειες της ανθρώπινης ικανότητας. Όπως μας λέγει και το γνωστότατο γνωμικό      

«ουδείς αλάνθαστος».       

             Η ανειλικρίνεια, οι καταδολιεύσεις και οι απάτες οφείλονται στις ατέλειες της 

ανθρώπινης ηθικής. Και εδώ ένα άλλο γνωστότατο γνωμικό μας λέγει ότι «ουδείς 

αναμάρτητος». Αφού «ουδείς αλάνθαστος» και «ουδείς αναμάρτητος» και συνεπώς 

το ολοκληρωτικό ξερίζωμα των λαθών, της ανειλικρίνειας των καταδολιεύσεων και 

των απατών από την ανθρώπινη φύση είναι αδύνατο, η μοναδική λύση που απομένει 

είναι η καταπολέμηση τους, που επιτυγχάνεται με την οργάνωση, σε κάθε οικονομική 

διαχείριση ξένης περιουσίας, ουσιαστικού και ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου, ο 

οποίος πρέπει να συμπληρώνεται και με οργάνωση πλήρους συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Ο έλεγχος, συνεπώς, είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα οποιασδήποτε 

οικονομικής διαχειρίσεως ξένης περιουσίας, είναι ένα είδος ασφαλίσεως κατά 

των λαθών, της ανειλικρίνειας, της κλοπής και της απάτης, η δε αμοιβή του 

ελεγκτή, αντιστοιχεί στο ασφάλιστρο. 

 Ο έγκαιρος εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων 

                        Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης, τη βάση 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. Αποτέλεσμα των ανωτέρω 

είναι η παραπληροφόρηση και πιθανόν εξαπάτηση των ενδιαφερόμενων, για την 

πορεία της επιχείρησης, προσώπων. Κατά τον J. Baude
7
 (1996) «το σφάλμα στη 

λογιστική είναι σφάλμα "επαγγελματικό", οφειλόμενο σε αμέλεια ή άγνοια των 

λογιστικών κανόνων». Οι έξι κατηγορίες, στις οποίες κατατάσσει τα σφάλματα ο 

ίδιος συγγραφέας, είναι: 1) Σφάλματα λογιστικής ερμηνείας 2) Σφάλματα 

παραλείψεων 3) Σφάλματα αποδόσεων 4) Σφάλματα αρχών 5) Σφάλματα αριθμητικά 

και 6) Σφάλματα από την εκτέλεση της λογιστικής εργασίας.  

 Σχέση Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή 

                        Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η λογιστική και η Ελεγκτική παίζουν ένα 

σημαντικό ρόλο στη σχέση ιδιοκτήτη και διαχειριστή (principal – agent relationship). 

Η σχέση αυτή, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί μια σύγκρουση συμφερόντων λόγω 

κυρίως της "ασυμμετρίας των πληροφοριών" που υπάρχει μεταξύ του διαχειριστή 

                                                
7 Baude J. (1996) 
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μιας οικονομικής οντότητας και του ιδιοκτήτη – μετόχου ο οποίος βρίσκεται εκτός 

της διοικούμενης από το διαχειριστή οικονομικής οντότητας. Ασυμμετρία 

πληροφοριών σημαίνει ότι οι διοικούντες μιας επιχείρησης έχουν γενικά 

περισσότερη και ακριβέστερη πληροφόρηση για την πραγματική οικονομική θέση και 

τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης που διοικούν, σε σχέση με την 

πληροφόρηση που διαθέτουν οι εκτός της επιχείρησης ιδιοκτήτες – μέτοχοι. Εάν ο 

στόχος και των δύο μερών είναι η μεγιστοποίηση του προσωπικού τους συμφέροντος 

τότε είναι πιθανόν οι επικεφαλείς των οικονομικών μονάδων να μην ενεργούν προς 

την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής διασφάλισης των συμφερόντων των 

μετόχων. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιας συμπεριφοράς αποτελούν η παραποίηση 

εκ μέρους της διοίκησης μιας επιχείρησης των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων 

χρήσης της, προκειμένου να εισπράξουν αυξημένες αμοιβές επιτυχίας (bonus), η 

λήψη από τα μέλη της διοίκησης προσωπικών δανείων από την επιχείρηση την οποία 

διοικούν και ο καθορισμός υπέρογκων αμοιβών. 

                        Από τα προηγούμενα συνάγεται ότι ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της 

Ελεγκτικής φαίνεται να είναι η διασφάλιση της τάξης και της ευταξίας της 

επιχειρηματικής ζωής, της διαφάνειας και της προστασίας 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 (κυρίαρχη μορφή των οποίων είναι οι Ανώνυμες Εταιρίες), στην προστασία 

της μειοψηφίας των μετόχων, των συναλλασσομένων, των πιστωτικών οργανισμών 

και του κοινωνικού συνόλου από την καταχρηστική λειτουργία οικονομικών 

μονάδων. Οι Ελεγκτές τέλος αποβλέπουν, 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 μία κοινωνία μπορεί να προκαλέσουν την 

αναποτελεσματική και μη αποδοτική κατανομή και χρησιμοποίηση των παραγωγικών 
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πόρων, η οποία τελικά μπορεί να αποβεί σε βάρος της κοινωνίας και όλων εκείνων 

που λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις.  

Μια λύση για τη διασφάλιση αξιόπιστων πληροφοριών θα ήταν ο κάθε 

ενδιαφερόμενος χρήστης των πληροφοριών να κάνει το δικό του έλεγχο αξιοπιστίας 

και αντικειμενικότητας των πληροφοριών. Η δοκιμότερη όμως ίσως λύση, για την 

εξεύρεση και χρήση αξιόπιστων πληροφοριών, είναι η καθιέρωση κάποιας μορφής 

εξέλεγξης, επισκόπησης, αξιολόγησης, ελέγχου και πιστοποίησης των πληροφοριών 

από ένα ειδικά καταρτισμένο πρόσωπο που θα πρέπει να έχει ανεξαρτησία στην 

έκφραση της γνώμης και επαγγελματική αρτιότητα. Οι κατ’ αυτόν τον τρόπο 

ελεγχθείσες πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων 

ως πλήρεις, αξιόπιστες και ελεύθερες σκοπιμοτήτων. Αξιόπιστες λογιστικές 

πληροφορίες ζητούν οι μέτοχοι μιας επιχείρησης, οι πιστωτές, οι μελλοντικοί 

επενδυτές της, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, το Δημόσιο, οι Αρχές Ρυθμιστικού 

παρεμβατισμού των αγορών κ.α. Οι ζητούμενες λογιστικές πληροφορίες, 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επενδυμένων 

κεφαλαίων, της ρευστότητας, της αποτελεσματικότητας και των μελλοντικών 

προοπτικών των οικονομικών μονάδων, για την εκτίμηση της δανειοληπτικής 

ικανότητας, για την έγκριση τιμολογιακών πολιτικών μεγάλων οργανισμών κοινής 

ωφελείας και για τη χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών
8
.  

   

 1.4 Εννοιολογική Προσέγγιση της Ελεγκτικής Επιστήμης 

 

Η Ελεγκτική αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της λογιστικής 

επιστήμης. Ασχολείται με τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν την ομαλή 

διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων. Αντικείμενό της συνιστά ο έλεγχος των 

διαδικασιών και των μεθόδων που εφαρμόστηκαν από την επιχείρηση κατά τη 

διάρκεια του διαχειριστικού έτους και διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα προς 

την οικονομική μονάδα (Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές). Τα προαναφερθέντα 

διενεργούνται στο πλαίσιο του νόμου περί ανωνύμων εταιριών, των γενικών 

παραδεκτών λογιστικών αρχών και προτύπων, προκειμένου να ελεγχθούν και να 

επιβεβαιωθεί κατά πόσο τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία είναι αξιόπιστα
9
.  

                                                
8 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 45-48 
9 Νεγκάκης Χ. – Ταχυνάκης Π. (2013), σελ. 3-4 
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Ο καθηγητής Μ. Τσιμάρας
10

 (1954) ορίζει την Ελεγκτική ως «το σύνολο των 

αρχών, κανόνων και ενεργειών δια των οποίων, απορρεουσών από βαθείαν γνώσιν 

της οικονομικής των Εκμεταλλεύσεων (Επιχειρήσεων), της Λογιστικής και του 

Δικαίου (Εμπορικού, Αστικού, Φορολογικού) διενεργείται η εξέλεγξις 

(VERIFICATION) εμπορικών βιβλίων, οικονομικών καταστάσεων, λογιστικών και 

συναφών στοιχείων, προς διαπίστωσιν πράξεων ή παραλείψεων και συναγωγήν 

αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικών προς οικονομικήν τινά διαχείρισιν».  

Ο MATTINGLY
11

 (1964) ένας επαγγελματίας ελεγκτής λογιστής και ένας εκ 

των πρώτων συμβούλων του Σώματος Ορκωτών Λογιστών της χώρας μας καθορίζει 

ως αντικείμενο της Ελεγκτικής τον έλεγχο, δηλαδή την «εξέταση των βιβλίων μιας 

οικονομικής μονάδος, των δικαιολογητικών εγγράφων, των αποδεικνυόντων την 

αλήθεια, ακρίβεια και νομιμότητα των εν αυτοίς εγγραφών, η ζήτησις των 

απαιτουμένων πληροφοριών, ως και η διενέργεια δοκιμαστικών επαληθεύσεων 

(TESTS), πασών των εργασιών τούτων διεξαγόμενων εις τοιαύτην έκτασιν, ώστε να 

πεισθεί ο ελεγκτής περί της ακριβείας και αληθείας των ως άνω βιβλίων και των 

βάσει τούτων συνταχθεισών οικονομικών καταστάσεων».  

Η Αμερικάνικη Ένωση Λογιστικής (American Accounting Association) το 1972 

ορίζει την Ελεγκτική ως «μια συστηματική διαδικασία αντικειμενικής συγκέντρωσης 

και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων, που αφορούν σε πιστοποιήσεις οικονομικών 

ενεργειών και γεγονότων, με σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού ανταπόκρισης 

μεταξύ αυτών των πιστοποιήσεων και των προκαθορισμένων κριτηρίων, για τη 

γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους χρήστες».  

 Μία όμως περισσότερο περιεκτική, εννοιολογική οριοθέτηση της σύγχρονης 

Ελεγκτικής, από απόψεως των βασικών 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»
12

.   

                                                
10 Τσιμάρας Μ. (1954), σελ. 682 
11 Mattingly L. (1964), σελ. 996-1003 
12 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 52 
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1.5 Θέματα που Εξετάζει η Ελεγκτική 

 

1.5.1 Γενικά 

 

Η Ελεγκτική, ως ένας ξεχωριστός και δυναμικός κλάδος της οικονομικής των 

επιχειρήσεων αποτελεί συγκερασμό θεωρίας και πρακτικής. Στα πλαίσια της εν λόγω 

προσέγγισης, η Ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τόσο 

τον Εσωτερικό όσο και τον Εξωτερικό έλεγχο, δηλαδή
13

:  

 Το αντικείμενο του ελέγχου: Τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος 

και ποιοι σκοποί επιδιώκονται μέσα από τον έλεγχο. Ενδιαφερόμενοι για τη 

διενέργεια του ελέγχου είναι οι διοικούντες την επιχείρηση, καθώς και οι 

μέτοχοι, οι πιστωτές και οι συναλλασσόμενοι με αυτή. 

 Το υποκείμενο του ελέγχου: Αφορά τον Ελεγκτή, δηλαδή ποιά πρόσωπα 

έχουν αναλάβει να διενεργούν τον έλεγχο, ποιες οι προδιαγραφές και τα 

προσόντα των ατόμων αυτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα 

ελεγκτικά τους καθήκοντα. 

 Τις ελεγκτικές διαδικασίες: Σε αυτές περιλαμβάνεται ο τρόπος και οι 

επιστημονικές τεχνικές και μέθοδοι που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κάθε 

φορά για τη διενέργεια του ελέγχου προκειμένου να παραχθεί ελεγκτικό έργο 

επιστημονικού επιπέδου.  

      

1.5.2 Αντικείμενο Ελέγχου 

 

Η ενασχόληση του ελέγχου με τις κατευθυντήριες γραμμές της διαχειριστικής 

διαδικασίας κάθε μορφής ξένης περιουσίας (δηλαδή περιουσία οποιουδήποτε 

φυσικού ή νομικού προσώπου) αποτελεί την πεμπτουσία του ίδιου του ελέγχου. Οι 

σχέσεις κυριότητας των διαφόρων στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας δεν είναι 

μονομερείς, αλλά έχουν διπλό σημείο αναφοράς. Έτσι η περιουσία μιας ατομικής 

επιχείρησης είναι σε πρώτο στάδιο κτήμα του ιδιοκτήτη – επιχειρηματία, αλλά 

συγχρόνως αποτελεί και στοιχείο ενδιαφέροντος γι’ αυτούς που έχουν απαιτήσεις 

απέναντι στην επιχείρηση. Η περιουσία μιας Ανώνυμης Εταιρίας αποτελεί κοινό 

                                                
13 Παπαστάθης Π. (2003), σελ. 25 
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κτήμα του συνόλου των μετόχων και συγχρόνως ξένο αντικείμενο γι’ αυτούς που την 

διαχειρίζονται. Τα διάφορα πιστοποιητικά ελέγχου αποτελούν το επισφράγισμα της 

νομιμότητας κάθε ορθής διαχείρισης και συγχρόνως συνθέτουν την ασφαλιστική 

δικλείδα που θα προλάβει ή θα επανορθώσει λάθη, ατασθαλίες και κάθε λογής 

αυθαιρεσίες
14

. 

  Αναλυτικότερα, οι βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι οι εξής: 

 εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή αθέλητων λογιστικών λαθών, 

 διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων ως 

προς τις διαδικασίες, 

 έγκριση, ανάλυση και σχολιασμός της ακρίβειας και πιστότητας των       

διαφόρων οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους, 

 αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων 

των οικονομικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και 

κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα 

στην επιχείρηση, 

 πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των 

κάθε είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων 

συμπερασμάτων, 

 υπογράμμιση των ατελειών και καθορισμός των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα 

της επιχειρηματικής και διαχειριστικής απεικόνισης, 

 στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

επιχείρησης, προκειμένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες και να 

γίνει έτσι δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων
15

.  

  

1.5.3 Υποκείμενο Ελέγχου 

 

Ως υποκείμενο του Ελέγχου μπορούμε να θεωρήσουμε τον Ελεγκτή, δηλαδή το 

πρόσωπο που καταστρώνει, προγραμματίζει και τελικά διενεργεί την όλη Ελεγκτική 

διαδικασία
16

. Στις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες υπάρχουν αρκετές κατηγορίες 

ελεγκτών, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις επί μέρους γενικές 

                                                
14 Τσακλάγκανος Α. (2005), σελ. 14 
15 Νεγκάκης Χ. – Ταχυνάκης Π. (2013), σελ. 4 
16 Τσακλάγκανος Α. (2005), σελ. 15 
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κατηγορίες: Εξωτερικοί Ελεγκτές, Εσωτερικοί Ελεγκτές,  Κυβερνητικοί 

Ελεγκτές και Ελεγκτές του Οικονομικού Εγκλήματος
17

.  

 Εξωτερικοί Ελεγκτές 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές αναφέρονται συχνά ως ανεξάρτητοι ελεγκτές ή 

ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. Ονομάζονται "εξωτερικοί" επειδή δεν ανήκουν στο 

ανθρώπινο δυναμικό του ελεγχόμενου φορέα. Οι εξωτερικοί ελεγκτές ελέγχουν τις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν τις 

περισσότερες κατηγορίες ελέγχων. 

Α) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές είναι οι αναγνωρισμένοι από την Πολιτεία ή την 

αναγνωρισμένη λογιστική οργάνωση μιας χώρας ειδικοί επαγγελματίες, οι οποίοι 

έχουν ως πρωταρχικό τους καθήκον τον υπεύθυνο αντικειμενικό και ανεπηρέαστο 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύουν οι πάσης φύσεως 

επιχειρήσεις και οργανισμοί.  

Βασικό χαρακτηριστικό του επαγγέλματος είναι ότι απαιτεί ειδική 

επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση στη Λογιστική, Ελεγκτική, Οργανωτική, το 

Εμπορικό Δίκαιο, την ιδιωτική οικονομική και άλλους κλάδους που διέπουν την 

οργάνωση και τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων. Οι ορκωτοί ελεγκτές 

λογιστές επίσης πρέπει να έχουν μεγάλη πείρα και να διακρίνονται για το κύρος τους, 

την αμεροληψία, την ευθυκρισία, την εχεμύθεια και, προπαντός το ήθος τους γιατί η 

άσκηση του επαγγέλματος τους συνδέεται με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της 

ιδιωτικής και της δημόσιας οικονομικής ζωής. 

 Στη χώρα μας το έργο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών εκτελείται σήμερα 

από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) το οποίο 

ιδρύθηκε και λειτουργεί με το Π.Δ. 226/92.  

Β) Εξωτερικοί Ελεγκτές του Ν. 2190/1920       

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών μονάδων που δεν 

υπάγονται υποχρεωτικά στον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, 

πραγματοποιείται από τους ελεγκτές του Ν. 2190/1920.  

 Εσωτερικοί Ελεγκτές 

Εσωτερικοί ελεγκτές είναι τα στελέχη μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού 

που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ελέγχων μέσα στην ίδια την επιχείρηση. 

                                                
17 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 88-106 
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Για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων οι εσωτερικοί ελεγκτές 

(επιθεωρητές) πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από επιρροές των ελεγχομένων. Γι’ αυτό 

το τμήμα των εσωτερικών ελεγκτών συνήθως υπάγεται οργανωτικά, απ’ ευθείας στη 

διοίκηση της επιχείρησης ή στην επιτροπή ελέγχου. 

Οι αρμοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών ποικίλουν από επιχείρηση σε 

επιχείρηση και είναι δυνατόν να περιορίζονται σε ελέγχους τηρήσεως των 

εσωτερικών οδηγιών ή κανονισμών ή να εκτείνονται σε λειτουργικούς και 

διαχειριστικούς ελέγχους των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αξιόλογες 

πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων που διασφαλίζουν την αποτελεσματική 

λειτουργία της. Ο εσωτερικός ελεγκτής, επιθεωρώντας το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου, αξιολογεί τόσο τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του συστήματος όσο και την 

αποτελεσματική λειτουργία του. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να έχει διαρκή 

ετοιμότητα και ευαισθησία για την ανακάλυψη γεγονότων μέσα στην επιχείρηση που 

χρειάζονται να αναφερθούν στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια. 

Ένα βασικό στοιχείο που διακρίνει τους Ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης των εκτός της επιχείρησης 

προσώπων, στην ανεξαρτησία της κρίσης των εσωτερικών ελεγκτών. Παρ’ ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι από τους υπεύθυνους των ελεγχόμενων 

τμημάτων δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητοι από την επιχείρηση με την οποία τους 

συνδέει υπαλληλική ή συμβατική συνήθως σχέση. Κατά συνέπεια, οι εκτός της 

επιχείρησης ενδιαφερόμενοι (Μέτοχοι της μειοψηφίας, πιθανοί επενδυτές, 

χρηματοδότες, δημόσιες υπηρεσίες κλπ) είναι δυνατόν να μην εμπιστεύονται τα 

πορίσματα και τις πληροφορίες των εσωτερικών ελεγκτών, κυρίως λόγω ελλείψεως 

ανεξαρτησίας ως προς την επιχείρηση. 

Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στις σύγχρονες οικονομικές μονάδες και 

κρατικούς οργανισμούς γίνεται όλο και σπουδαιότερος. Στις περισσότερες 

ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν συσταθεί Ινστιτούτα Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.), 

τα οποία προωθούν και προάγουν τα θέματα του εσωτερικού ελέγχου σε νέους τομείς 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 Κυβερνητικοί Ελεγκτές 

Σε αυτή την κατηγορία διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες ελεγκτών: 

─ Φορολογικοί ελεγκτές 

─ Ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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─ Ελεγκτές Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

─ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

─ Συμβούλιο Επιθεώρησης – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) 

 Ελεγκτές του Οικονομικού Εγκλήματος, όπως είναι η Υπηρεσία Ειδικών 

Ελέγχων που έχει ως σκοπό την αποκάλυψη και καταστολή του οικονομικού 

εγκλήματος.  

 

1.6 Διακρίσεις Ελέγχων 

 

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

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

παρατίθενται τα είδη του ελέγχου
18

 που μπορούν να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε 

εταιρία, καθώς και τα κριτήρια κατηγοριοποίησής τους. 

Πιο συγκεκριμένα: 

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

εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο. 

 Εξωτερικός έλεγχος καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο (φυσικό ή 

νομικό) που δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρία, δεν 

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

αυτής, έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, στις περιπτώσεις που 

απαιτείται, και διαθέτει τα προβλεπόμενα αυξημένα προσόντα (εχέγγυα 

εντιμότητας
19

, επάρκεια αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων). 

 Εσωτερικός έλεγχος καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο που διαθέτει 

επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα γνώσης και εμπειρίας, αλλά 

έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου της ελεγχόμενης εταιρίας και ταυτόχρονα 

σχετίζεται άμεσα με τα άτομα και τα στελέχη που καθορίζουν την πορεία 

της.  

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

 Γενικοί καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων 

της εταιρίας, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

(ΔΠΕ) και αποβλέπουν στην έκφραση γνώμης για την ορθή απεικόνιση των 

                                                
18 Νεγκάκης Χ. – Ταχυνάκης Π. (2013), σελ. 6-7 
19 Άρθρο 4 ν. 3693/08 
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την τήρηση των διαδικασιών για 

την επίτευξη του σκοπού της. 

 Ειδικοί καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν συγκεκριμένους λογαριασμούς 

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

κ.ο.κ.), συνήθως πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά και αποβλέπουν στην 

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

ή των διαδικασιών.  

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

ελέγχους. 

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

 Τακτικοί καλούνται αυτοί που διενεργούνται σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα (έτος, εξάμηνο, τρίμηνο). 

 Έκτακτοι καλούνται όσοι διενεργούνται σε τυχαία χρονική στιγμή. 

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

ελέγχους.  

 Προληπτικοί είναι όσοι διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη λαθών κατά 

την τήρηση των λογαριασμών και των διαδικασιών. 

 Κατασταλτικοί είναι αυτοί που διενεργούνται μετά από την εκτέλεση μιας 

πράξης και αποβλέπουν στην εύρεση και καταστολή εκούσιων ή ακούσιων 

σφαλμάτων. 

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

προαιρετικούς ελέγχους. 

 Υποχρεωτικοί είναι όσοι επιβάλλονται από νομοθετικές διατάξεις, 

δικαστικές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες. 

 Προαιρετικοί είναι αυτοί που επιβάλλονται από τη διοίκηση ή τους 

μετόχους για δικιά τους χρήση. 

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

φορολογικούς ελέγχους. 

 Διαχειριστικοί είναι όσοι έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση των 

οικονομικών της εταιρίας.  

 Διοικητικοί είναι όσοι ασχολούνται με τη διαπίστωση της ορθής και 

πιστής εφαρμογής των ακολουθούμενων διαδικασιών. 
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 Φορολογικοί είναι όσοι αποβλέπουν στην ορθή τήρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας και των φορολογικών υποχρεώσεων. 

     

 

 

 

 



 16 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

2.1 Γενικά 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος
20

 (Internal Auditing), ως έννοια και αντικείμενο, αν τον 

κρίνει κανείς στη σωστή του διάσταση, διακρίνεται για το εύρος και το υψηλό 

επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει. Όμως από άγνοια των διοικούντων και των 

ελεγκτών, αρκετές φορές αδικείται και δεν του προσδίδεται ο σωστός ρόλος, η 

ανάλογη θέση και το κύρος στον επιχειρησιακό χώρο.  

 Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

αντιμετωπίζουν έναν οξύτατο ανταγωνισμό. Για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν 

πρέπει να χρησιμοποιούν προωθημένες μεθόδους σχεδίασης, παραγωγής και 

προώθησης των προϊόντων τους, να επιδιώκουν τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας, 

τη μείωση του κόστους και την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων τους. Οι 

επιτυχημένες επιχειρήσεις σήμερα αναγνωρίζουν την ανάγκη για "επιχειρησιακή 

τελειότητα". Η τελειότητα αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ένα αποτελεσματικό 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
21

.  

 Με τις συνεχείς ανακατατάξεις στην αγορά, τόσο σε τοπικό, όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο οι επιχειρηματίες όλο και περισσότερο περνούν στην ανωνυμία. 

Τη θέση των επιχειρηματιών αναλαμβάνουν επαγγελματίες "managers", οι οποίοι, 

προκειμένου να έχουν τον πλήρη έλεγχο, αναζητούν νέους τρόπους και τεχνικές 

διοίκησης, με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, στελέχη. 

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές καλείται να παίξει και μάλιστα σε επίπεδο 

"συμβούλου" ο Εσωτερικός Έλεγχος, για εισηγμένες και μη στο χρηματιστήριο 

επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμούς κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.  

                                                
20 Έλεγχος: Είναι η διαδικασία σύγκρισης των αποτελεσμάτων που ακολουθείται για την επίτευξη των    

στόχων με τα επιθυμητά αποτελέσματα και τον επιθυμητό τρόπο ενέργειας και η λήψη διορθωτικών 

μέτρων, όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις. 

Ελέγχω: Σημαίνει καθορίζω ένα σύστημα αναφοράς – ενημέρωσης, βάσει του οποίου παραλήψεις, 

αδυναμίες, σφάλματα ή γενικότερα αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους και τρόπους δράσης 

γίνονται αμέσως αντιληπτά. 
21 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 247 
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 Η αναγκαιότητα για ανάληψη από τις διοικήσεις μεγαλύτερων 

επιχειρηματικών κινδύνων και η διαχείρισή τους, καθώς και η δημιουργία συνθηκών 

που να εξασφαλίζουν την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων των 

οικονομικών μονάδων, καθώς επίσης η ανάπτυξη και η άριστη διαχείριση των 

διαθέσιμων μέσων και πόρων, ο περιορισμός των αλόγιστων δαπανών και η αποφυγή 

της κακοδιαχείρισης επέβαλε εκ των πραγμάτων τον Εσωτερικό Έλεγχο, ως αρωγό 

στο έργο της διοίκησης με γνώμονα την αντικειμενική αξιολόγηση της επάρκειας 

λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, την εύρυθμη λειτουργία της 

επιχείρησης και τον περιορισμό των αρνητικών αυτής επιπτώσεων, από τους 

αναληφθέντες επιχειρηματικούς κινδύνους.  

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος, ως "σύμβουλος της διοίκησης" δεν περιορίζεται στον 

παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο (Financial Audit), δηλαδή έλεγχο επί των 

οικονομικών καταστάσεων, και μόνο. Αντίθετα κινείται σ’ ένα ευρύτερο πεδίο 

φιλοσοφίας και πρακτικής εφαρμογής δίχως φραγμούς και περιορισμούς, σε επίπεδο 

συμβουλευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το γενικότερο πνεύμα της ελεγκτικής. 

Διακρίνεται δε για το σύγχρονο τρόπο σκέψης και αντίληψης και το ευρύ διοικητικό 

και επιχειρηματικό του πνεύμα. Αυτό σημαίνει αξιολόγηση και ελεγκτική διερεύνηση 

όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων, όπου υπάρχει ελεγκτικό ενδιαφέρον, 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
22

. 

Επιπρόσθετα, ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την 

αντιμετώπιση σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ διευθυντών και μετόχων
23

. Η 

σύγκρουση αυτή έχει ονομασθεί ως πρόβλημα αντιπροσώπευσης και μάλιστα πολλές 

φορές οδηγεί σε φαινόμενα παραποίησης των οικονομικών μεγεθών από πλευράς 

διευθυντικών στελεχών.    

Τέλος, ένας σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος μπορεί να διασφαλίζει τόσο την 

τήρηση των τύπων όσο και την εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας από όλο το 

εύρος του ανθρωπίνου δυναμικού. Ο σύγχρονος εσωτερικός ελεγκτής δε, δεν 

αποτελεί «επιθεωρητή» της διοίκησης αλλά είναι ένας ικανός και έμπειρος 

υπάλληλος που έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει ποιοτικά την εργασία και 

ταυτόχρονα από μια συμβουλευτική προσέγγιση, να εξασφαλίζει την αποτελεσματική 

λειτουργία και την τήρηση των εταιρικών κανόνων.   

 

                                                
22 Παπαστάθης Π. (2003), σελ. 27-28 
23 Παπαδόπουλος Δ. & Καστελιάνου Α. (2006), σελ. 330 
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2.2 Ο Ορισμός και η Έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελείται από όλα τα μέτρα και τις διαδικασίες που 

παίρνει το Management για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της 

επιχείρησης. Από τον ορισμό αυτό προκύπτει ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος, όπως 

φανερώνει και το όνομά του, λαμβάνει χώρα εντός οργανισμού, με απόφαση της 

διοίκησης και σκοπό την επίτευξη της ορισθείσας απόδοσης. Σκοπός λοιπόν, του 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι το καθετί στην επιχείρηση να λειτουργεί με τον τρόπο που 

προβλέφθηκε και να επιτευχθεί η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης. Ο βασικός 

αυτός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου, δηλαδή της προώθησης της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης, επιτυγχάνεται με τη λήψη σειράς 

μέτρων που αποβλέπουν: α) στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων υπό 

υπεξαιρέσεις, σπατάλη, φθορά και μη αποτελεσματική χρήση, β) στην προώθηση της 

ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών καταχωρήσεων, γ) στην ενθάρρυνση της 

μέτρησης της παραγωγής και της σύγκρισης με τους στόχους και την πολιτική της 

επιχείρησης και δ) στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της 

επιχείρησης. 

Από την παραπάνω ανάλυση, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να ταυτίζεται 

ο Εσωτερικός Έλεγχος με ένα σύστημα ελέγχου των υπαλλήλων της εταιρίας, ώστε 

να αποτραπούν τυχόν λάθη και καταχρήσεις. Όμως, ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν 

αναφέρεται μόνο στα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από την 

επιχείρηση για να προλάβει τις καταχρήσεις και καταδολιεύσεις των εργαζομένων σ’ 

αυτήν, όπως συνήθως νομίζουν πολλοί. Η άποψη αυτή δεν αποτελεί παρά μόνο ένα 

μικρό τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ στην πραγματικότητα επεκτείνεται και 

πέρα από τις οικονομικές, διαχειριστικές και λογιστικές λειτουργίες της επιχείρησης. 

καλύπτοντας όλο το εύρος και το πλάτος των ποικίλων και πολυσύνθετων 

δραστηριοτήτων της σύγχρονης επιχείρησης. Περιλαμβάνει όλους τους τρόπους και 

μεθόδους με τις οποίες το ανώτατο Management εκχωρεί αρμοδιότητες, δικαιώματα 

και ευθύνες για ορισμένες λειτουργίες, όπως είναι το Marketing και οι πωλήσεις, οι 

αγορές και οι διάφορες προμήθειες, οι τεχνικές υπηρεσίες και η παραγωγή, ο έλεγχος 

αποθεμάτων, το τμήμα προσωπικού, οι οικονομικές υπηρεσίες κλπ. Ο Εσωτερικός 

Έλεγχος περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα προετοιμασίας, επαλήθευσης και 

κατανομής των διαφόρων μορφών επίβλεψης πάνω στις τρέχουσες αναφορές και 
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αναλύσεις, που επιτρέπουν στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη να διατηρούν τον 

έλεγχο στις διάφορες λειτουργίες και δραστηριότητες της επιχείρησης. Στο 

μηχανισμό του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται και η εφαρμογή 

προϋπολογιστικών μεθόδων, προτύπων παραγωγής, μελετών χρόνου και κινήσεων, 

επίβλεψης εργαστηρίων και διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 

υπαλλήλων
24

 (τεχνικών, διοικητικών, οικονομικών κλπ.).  

Ο ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου αποδίδεται από την Επιτροπή των 

Διεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων (International Auditing and 

Assurance Standards Board – I.A.A.S.B.), ως το σύνολο των μεθόδων, διαδικασιών 

και πολιτικών που εφαρμόζει η οικονομική μονάδα μέσα στα πλαίσια της κατάλληλης 

οργανωτικής δομής, για να εξασφαλίσει την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της. Το 

πλέγμα αυτό των πολιτικών και των μέτρων ελέγχου καλύπτει όλες τις 

δραστηριότητες, λειτουργικές και μη.   

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal 

Auditors, IIA) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται 

ως εξής: «Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική διασφαλιστικού 

και συμβουλευτικού χαρακτήρα δραστηριότητα, η οποία είναι σχεδιασμένη για να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον 

οργανισμό στην επίτευξη των σκοπών του, μέσω συστηματικής προσέγγισης για την 

αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, 

των συστημάτων ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης».  

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Η Αναγκαιότητα και Χρησιμότητα του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η διοίκηση των επιχειρήσεων σήμερα, με την τεράστια επέκταση και το γιγαντιαίο 

μέγεθος, γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Κάθε μεγάλη επιχείρηση αποτελείται από 

                                                
24 Τσακλάγκανος Α. (2005), σελ. 44-45 

Η επιτυχία του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να 

προσδιορίσει και να αξιολογεί τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους και η διοίκηση 

να τους διαχειρίζεται. 
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πολλές διευθύνσεις και τμήματα ώστε η επίβλεψη χιλιάδων εργαζομένων στους 

διάφορους τομείς να μην είναι εύκολο αν δεν έχουν επινοηθεί και εφαρμοσθεί 

μοντέρνες μέθοδοι διοίκησης και αν δεν χρησιμοποιηθεί σύγχρονη ηλεκτρονική 

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 τη λήψη ορθολογικών 

αποφάσεων. Η αξιοπιστία όμως των οικονομικών και τεχνικών πληροφοριών και 

στοιχείων εξαρτάται από τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τον 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 Management και των εργαζομένων, αν επιτυγχάνονται οι 

αναμενόμενες αποδόσεις, αν υπολογίζονται σωστά οι αποκλίσεις και αν αυτές 

ανακοινώνονται στους αρμόδιους υπεύθυνους και αν τελικά λαμβάνονται οι 

διορθωτικές ενέργειες.  

  Το Management της επιχείρησης έχει επίσης την ευθύνη για την τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, που πρέπει να παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της επιχείρησης, με 

το να είναι ακριβής, επαρκής και αξιόπιστη. Ο Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει τη 

βεβαιότητα ότι και η ευθύνη αυτή συμπληρώνεται.  

  Γενικότερα, η πλατιά και καθολική έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα αν εξεταστεί σε σχέση με τη συνθετότητα και πολυπλοκότητα 

των σημερινών μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, γιατί ο 

Εσωτερικός Έλεγχος έχει ακόμη σημαντική σπουδαιότητα και έχει εξελιχθεί σε μια 

τεχνική μεγάλης σημασίας που επιτρέπει στη διοίκηση των πολυσύνθετων αυτών 

οργανισμών να λειτουργούν αποδοτικά επιτυγχάνοντας υψηλή παραγωγικότητα. 

  Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει ακόμη σημαντική σπουδαιότητα και για τον 

εξωτερικό 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 

Λογιστές 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, που είναι απαραίτητα 
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για την έκφραση γνώμης πάνω στην ειλικρίνεια και αξιοπιστία των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
25

.  

   

2.4 Ο Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) είναι η παροχή 

εξειδικευμένου και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, μέσω 

αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, να βοηθά τα μέλη του 

οργανισμού, γενικότερα, στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, μέσω 

επιστημονικών αναλύσεων, αξιολογήσεων και παροχής σχετικών συμβουλών με το 

ελάχιστο κόστος.  

  Ειδικότερα, στα πλαίσια του σκοπού αυτού, ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξετάζει 

και αξιολογεί
26

: 

 Την ύπαρξη συστήματος οργάνωσης και επάρκειας αυτού σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα. Καθώς επίσης, την ύπαρξη διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων που 

ρυθμίζουν τις σχέσεις συναλλαγών – συνεργασίας με τρίτους. 

 Την περιοδική επιβεβαίωση και κατά αντικειμενικό τρόπο πιστοποίηση 

λειτουργίας της επιχείρησης και τη σύγκριση των αρχικών στόχων με το 

αποτέλεσμα. 

 Τη μέτρηση απόδοσης του Management σε όλα τα επίπεδα, εξαιρούμενης 

αυτής της διοίκησης, που αποβλέπει στη σωστή διαχείριση των παραγωγικών 

μέσων και πόρων. 

 Τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού 

κινδύνου, καθώς και την αποτελεσματική διαχείρισή του. 

 Την τήρηση της πολιτικής προσωπικού, πολιτικής προαγωγών, αξιολογήσεων 

και αξιοποιήσεων των στελεχών. Την τήρηση των κανόνων επαγγελματικής 

συμπεριφοράς, νομοθεσίας και διαδικασιών, καθώς και την απονομή ευθυνών 

και επιβραβεύσεων. 

 Τις επικερδείς και μη δραστηριότητες, μέσω αναλύσεων και εντοπισμό των 

σημείων εκείνων που επιδέχονται βελτίωση επιφέροντας άμεσα θετικά 

αποτελέσματα. 

                                                
25 Τσακλάγκανος Α. (2005), σελ. 48-49 
26 Παπαστάθης Π. (2003), σελ. 31-33 
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 Τα αποτελέσματα του φορέα σε σχέση με τα πρότυπα που θέτει κάθε φορά η 

διοίκηση και ταυτόχρονα την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των 

προτύπων αυτών, καθώς και της πολιτικής που τα υπαγορεύει. 

 Την αξιολόγηση απόδοσης των επενδύσεων σύμφωνα με τον αρχικό 

σχεδιασμό αυτών. 

 Τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης εποπτείας από τα 

στελέχη όλων των βαθμίδων και γενικότερα τη συμπεριφορά των 

εργαζομένων. 

 Το βαθμό συμμόρφωσης των εργαζομένων στις αποφάσεις της διοίκησης, 

τους κανόνες λειτουργίας και τις παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις με τρίτους. 

 Το συνολικό και επιμέρους των τμημάτων κόστος και τη σύγκριση αυτού με 

το προϋπολογισθέν, ως επίσης και με τη σχέση κόστους-οφέλους. 

 Την αποφυγή, μέσω της παρουσίας του Εσωτερικού Ελέγχου, ατασθαλιών, 

καταχρήσεων, κλοπών, φθορών, απόκρυψη στοιχείων, προσπορισμό 

οικονομικών οφελών, καθώς και την αδιαφορία των ιθυνόντων. 

 Το κατά πόσο οι υπηρεσίες – τμήματα έχουν σαφή αντίληψη της αποστολής 

και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί. Αν είναι κατάλληλα 

στελεχωμένες και αν αξιοποιείται κατά άριστο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό. 

 Την ακρίβεια, την εξασφάλιση της πληρότητας και την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων και βιβλίων. 

 Τη διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου δηλαδή το 

κατά πόσο η παραγωγική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται 

προς τα καθορισμένα standards που έχουν θεσπισθεί. 

 Τα μέσα προστασίας για την επαρκή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων 

από κλοπές, απώλειες και φθορές. 

 Το βαθμό συνεργασίας του φορέα με τρίτους και γενικά το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον στο οποίο δρα και αναπτύσσεται ο φορέας. 

 Την αξιοποίηση των μέσων παραγωγής και την αποδοτικότητα αυτών, τη 

συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τα προγράμματα παραγωγής, το 

ύψος και τη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς τη διάθεση των προϊόντων. 

 Την ύπαρξη κλίματος αποδοχής και διάθεση συνεργασίας των ελεγχομένων 

με τον Εσωτερικό Έλεγχο. 
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 Την τήρηση πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων. Τη διαχείριση των 

διαθεσίμων, τις αποδόσεις αυτών, τους όρους δανεισμού και πληρωμής των 

υποχρεώσεων αυτών, καθώς επίσης την αξιολόγηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. 

 Το περιβάλλον που δρα η επιχείρηση καθώς και τη δυναμική του 

περιβάλλοντος και τα μέτρα που καλείται να πάρει, προκειμένου να σταθεί 

και να επιβληθεί απέναντι στον ανταγωνισμό. 

 Τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο 

τμήματος, όσο και μεταξύ των τμημάτων. Τις αδυναμίες και τα προβλήματα 

του προσωπικού (απώλεια ηθικού, συνεχείς αποχωρήσεις, δυσφορία για 

παραγωγή έργου κ.λ.π.), τα οποία οδηγούν σε δυσάρεστα αποτελέσματα και 

για τα δύο μέρη. 

 Την εικόνα που έχει η επιχείρηση στην αγορά – ανταγωνισμό, καθώς και την 

εικόνα που έχει το καταναλωτικό κοινό προς την επιχείρηση και τα προϊόντα 

της. Επίσης, την εικόνα του φορέα που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι προς τα 

έξω. 

 Τέλος, αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να εξετάζει, και 

να αξιολογεί τις δραστηριότητες, να διαμορφώνει γνώμη για την ποιότητα της 

εργασιακής απόδοσης και να εισηγείται σχετικώς προς τη διοίκηση τη 

βελτίωση των αδυναμιών.    

 

2.5 Τα Είδη του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Οι Εσωτερικοί Έλεγχοι διακρίνονται σε οικονομικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς 

και ελέγχους παραγωγής, υπό την ευρεία έννοια και με την προϋπόθεση ότι όλες οι 

λειτουργίες εντάσσονται ανάλογα κάτω από την ομπρέλα των τεσσάρων αυτών 

διακρίσεων και καμία δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση ελεγκτικής διερεύνησης
27

.  

 

 Έλεγχοι Παραγωγής 

Οι έλεγχοι παραγωγής (Production Audits) στοχεύουν στο κατά πόσο 

τηρούνται οι διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, το κατά 

πόσο οι παραγόμενες ποσότητες είναι σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη διοίκηση 

                                                
27 Παπαστάθης Π. (2003), σελ. 36-39 
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πρόγραμμα, σε ετήσια βάση και ανά περιόδους, το κατά πόσο γίνεται σωστή 

διαχείριση και χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, αν τα τμήματα είναι σωστά και 

κατάλληλα στελεχωμένα, αν τα στελέχη είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα, αν γίνεται 

σωστά ο εφοδιασμός της παραγωγής από υλικά, αν αυτά διαχειρίζονται σωστά 

αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες πέραν των φυσιολογικών ορίων, καθώς επίσης το 

κατά πόσο τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου 

(I.S.O.) Επίσης, αν η συσκευασία των προϊόντων είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης – παραλαβής των ετοίμων προϊόντων από την 

παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα αν τηρούνται οι διαδικασίες που αφορούν 

την παραγωγική διαδικασία και τα μέσα που λαμβάνουν χώρα σε όλες τις 

παραγωγικές φάσεις. 

 Οικονομικοί Έλεγχοι 

Οι οικονομικοί έλεγχοι (Financial Audits), στοχεύουν στην επαλήθευση της 

ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και 

στοιχείων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, την 

εξακρίβωση της νομιμότητας, της αποδοτικότητας των οικονομικών πόρων, της 

σωστής διαχείρισης αυτών, μέσω διαδικασιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 Διοικητικοί Έλεγχοι 

Οι διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο 

δράσης, σε αντίθεση από τους οικονομικούς και λειτουργικούς ελέγχους, έχουν 

ευρύτερους αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι συνίστανται στο να εξετάζουν και να 

αξιολογούν, βάσει αντικειμενικών και επιστημονικών μεθόδων, τη συνολική 

διοικητική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης – φορέα, καθώς και τις επιμέρους 

διοικητικές λειτουργίες αυτής, σύμφωνα με τις τεχνικές – μεθόδους και τους 

αποδεκτούς κανόνες της διοικητικής επιστήμης. 

Οι διοικητικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι εξετάζουν το βαθμό διοικητικής 

αποτελεσματικότητας, οργάνωσης, συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των 

διοικητικών ιεραρχικών επιπέδων του οργανισμού, καθώς επίσης τις ιδιαιτερότητες 

και τις αδυναμίες του τρόπου λειτουργίας των. Στοχεύουν στην αξιολόγηση του 

συστήματος διοικητικού Εσωτερικού Ελέγχου, στην επισήμανση αδυναμιών και 

αιτιών που τις προκαλούν, καθώς και στις συνέπειες των αδυναμιών αυτών. 
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Διερευνούν, εξετάζουν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του 

σχεδιασμού και τη στρατηγική του φορέα ως προς το βαθμό υλοποίησης και την 

επίτευξη των τεθέντων στόχων. 

Οι διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν το κατά πόσο διαχειρίζονται κατά τον 

άριστο τρόπο τα διαθέσιμα μέσα και πόρους. Εξετάζουν τους λόγους και τα αίτια 

αποχώρησης του εξειδικευμένου προσωπικού και τις επιπτωσεις των αποχωρήσεων 

αυτών. 

Επίσης, εξετάζουν τη συμμόρφωση των εργαζομένων προς τις 

εξουσιοδοτήσεις, τα σχέδια δράσης, τις αποφάσεις της διοίκησης και γενικότερα την 

πολιτική διοίκησης της εταιρίας. Αποβλέπουν στη διερεύνηση του κατά πόσο το 

ανθρώπινο δυναμικό αξιολογείται και αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

αν είναι προσηλωμένο και εγκλιματισμένο στο περιβάλλον που εργάζεται, αν είναι 

ενήμερο για τους στόχους της επιχείρησης και αν συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση 

αυτών. Επίσης, αν υπάρχει πολιτική κουλτούρας μέσα στο φορέα, αν οι σχέσεις των 

εργαζομένων με τον φορέα, είναι σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν επιλύονται 

άμεσα τα προβλήματά των και δεν αποβαίνουν σε βάρος και των δύο μερών. 

Γενικότερα, οι διοικητικοί έλεγχοι αξιολογούν την υπάρχουσα πολιτική διοίκησης 

προσωπικού, το κατά πόσο τα συστήματα διοίκησης λειτουργούν αποδοτικά, 

προκειμένου να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 

με το ελάχιστο δυνατό κόστος και με το μεγαλύτερο όφελος. Εν κατακλείδι, οι 

διοικητικοί έλεγχοι καλύπτουν λειτουργίες που αφορούν άμεσα το λειτουργικό, 

διοικητικό σκέλος όλων των ιεραρχικών επιπέδων δίνοντας δυνατότητα στη διοίκηση 

να έχει γνώση της γενικότερης διοικητικής λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Λειτουργικοί Έλεγχοι 

Αντικειμενικός σκοπός των λειτουργικών ελέγχων (Operational Audits) είναι 

η διερεύνηση λειτουργίας των διαδικασιών, η αξιολόγηση και εκτίμηση της δομής 

του υπάρχοντος συστήματος και η πρόταση ανάπτυξης νέων συστημάτων και 

βελτίωσης υπαρχόντων σε περιοχές που έχουν απαξιωθεί. Εάν λειτουργεί το 

οργανόγραμμα, εφαρμόζονται οι κανόνες, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, 

οι νόμοι της πολιτείας, ενώ ελέγχεται αν οι συναλλαγές γίνονται σύμφωνα με τις 

θεσπισμένες εξουσιοδοτήσεις και αν τα επιμέρους τμήματα λειτουργούν αρμονικά 

και αποδοτικά μεταξύ τους.  

Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην προαγωγή και την προώθηση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται στις επιμέρους 



 26 

λειτουργίες των διαδικασιών και στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διοίκησης. 

Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν να διαπιστώσουν κατά πόσο οι διαδικασίες λειτουργούν 

αποτελεσματικά κατά την υλοποίηση των αποφάσεων. Τέλος, αποβλέπουν στη 

διαπίστωση κατά πόσο ένα τμήμα λειτουργεί σωστά με την υπάρχουσα οργανωτική 

δομή, αν επιτυγχάνονται οι στόχοι, προτείνοντας συγχρόνως διορθωτικές 

παρεμβάσεις όπου συναντώνται αποκλίσεις. Επίσης, αν οι λειτουργίες συμβάλουν 

στη βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων 

και μεταξύ τμημάτων.  

 

2.6 Περί των Εσωτερικών Ελεγκτών 

 

2.6.1 Τα Προσόντα των Εσωτερικών Ελεγκτών 

 

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα και την καλή λειτουργία του 

τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι η κατάλληλη στελέχωσή του από ικανούς και 

επαγγελματίες Εσωτερικούς Ελεγκτές. Αυτή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 

αυστηρών επαγγελματικών κριτηρίων κατά την διαδικασία της επιλογής τους. Η 

στελέχωση του Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να γίνεται από το υπάρχον προσωπικό 

της επιχείρησης, αρκεί να πληρεί τα απαιτούμενα προσόντα ενός ελεγκτή. Αν 

καθίσταται αδύνατη η επιλογή μέσα από την εταιρία, τότε πρέπει να γίνεται εκτός 

εταιρίας.  

 Ο Εσωτερικός Ελεγκτής πρέπει να ασκεί το επάγγελμά του με επαρκή 

επαγγελματική κατάρτιση. Ταυτόχρονα, πρέπει να επιμορφώνεται, συνεχώς, για να 

μπορεί το έργο του να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό. Επομένως, το τμήμα 

Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται με άτομα των οποίων η τεχνογνωσία και το 

εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο διασφαλίζει την καλύτερη διενέργεια του ελέγχου. 

Είναι, δηλαδή, επανδρωμένο με προσωπικό που έχει υψηλά επίπεδα γνώσεων, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. 

Ειδικότερα, ως προσόντα
28

 των Εσωτερικών Ελεγκτών θα μπορούσαν να αναφερθούν 

τα παρακάτω:  

                                                
28 Παπαστάθης Π. (2003), σελ. 83-87 
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 Ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ανάλογη των δραστηριοτήτων του 

φορέα, που να διακρίνεται για την οικονομική σκέψη καθώς και το 

οργανωτικό και διοικητικό πνεύμα. 

 Πλήρη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, απόκτηση 

εξειδικευμένων και υψηλών προδιαγραφών γνώσεων μέσω διαρκούς 

εκπαίδευσης. 

 Πολύχρονη και ποικίλη εμπειρία διαφόρων κλάδων και αντικειμένων και 

ειδικότερα στην ελεγκτική. 

 Ικανότητα αξιολόγησης, εκτίμησης και κριτική επί των συστημάτων 

λειτουργίας και όχι κριτική επί των ελεγχομένων. 

 Να είναι ψυχολόγος. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει και το προσόν του ψυχολόγου 

και της διαίσθησης, ώστε τόσο κατά την κατάρτιση του ετήσιου 

προγράμματος ελέγχου, όσο και πριν την έναρξη των επί μέρους ελέγχων να 

είναι σίγουρος ότι στις περιοχές αυτές κάτι δεν βαίνει καλώς και ότι η 

διενέργεια του ελέγχου δεν θα αποβεί άσκοπη. 

 Ικανότητα ανάλυσης των ευρημάτων, γεγονότων και καταστάσεων, 

δυνατότητα συνθέσεως αυτών και ερμηνεία των αιτίων που τα προκαλούν. 

 Να είναι ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος στη σκέψη, να διακρίνεται για το 

θάρρος της έκφρασης γνώμης και να έχει την ικανότητα να πείθει με την 

ορθότητα των σκέψεων και απόψεων. Να αποκλείει συμβιβαστικές λύσεις με 

τους ελεγχόμενους ή τρίτους που θα μπορούσαν να βλάψουν το συμφέρον του 

φορέα και να θέσουν σε κίνδυνο το κύρος του. 

 Σύμφωνα με την κρίση του να είναι προσεκτικός σε κάθε θέμα και ειδικά σε 

περιπτώσεις κατάχρησης. Να καταλογίζει αντικειμενικά τις ευθύνες προς όλες 

τις κατευθύνσεις που αναλογούν και προς τα κατώτερα και προς τα ανώτερα 

ιεραρχικά επίπεδα και στελέχη. 

 Να έχει δομημένο, ακέραιο και κρυστάλλινο χαρακτήρα, εργατικότητα, 

υπομονή, επιμονή και επιμέλεια. Να είναι εχέμυθος, ευθύς, τίμιος, ειλικρινής, 

ηθικός και υπεύθυνος. 

 Να διακρίνεται για τη συνέπεια και σταθερότητα. Να έχει σιγουριά και 

αυτοπεποίθηση στον ευατό του, ειδικά στο έργο και στα συμπεράσματα – 

πορίσματα που καταλήγει. 
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 Να αποδεικνύει λεπτότητα, διπλωματικότητα και διακριτικότητα στις επαφές 

του, πριν κατά και μετά το στάδιο της εργασίας του. 

 Να αντιστέκεται στα διάφορα γεγονότα και πειρασμούς που διαδραματίζονται 

γύρω του. 

 Να έχουν την αίσθηση του κόστους και του οφέλους για το κάθε τι που 

ελέγχουν, να το ποσοτικοποιούν και να το εκφράζουν σε αξία, που είναι ο 

κύριος στόχος της επιχείρησης.  

 

2.6.2 Ο Ρόλος των Εσωτερικών Ελεγκτών 

 

Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος των Εσωτερικών Ελεγκτών μέσα σε μια επιχείρηση 

έχει γίνει όλο και πιο σπουδαίος και οι αρμοδιότητές τους ποικίλλουν από επιχείρηση 

σε επιχείρηση, με γνώμονα πάντα την επιτυχία των  αντικειμενικών της στόχων. 

Συνήθως, ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι υπεύθυνος για: 

 την αξιολόγηση των ελέγχων και την παροχή συμβουλών στα στελέχη σε όλα 

τα επίπεδα: το έργο του Εσωτερικού Ελεγκτή περιλαμβάνει την εκτίμηση της 

κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου του οργανισμού και την αξιολόγηση και την 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα της εφαρμογής των πολιτικών διοίκησης. 

 την αξιολόγηση των κινδύνων: οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εντοπίζουν και 

προσδιορίζουν τις βασικές δραστηριότητες και τους σχετικούς παράγοντες 

κινδύνου και αξιολογούν τη σημασία τους. Οι τεχνικές του Εσωτερικού 

Ελέγχου έχουν αλλάξει δημιουργώντας μια αλληλεξάρτηση μεταξύ 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου. 

 την ανάλυση των λειτουργιών: οι Εσωτερικοί Ελεγκτές συνεργάζονται στενά 

με τους διευθυντές, παρακολουθούν και ελέγχουν τις λειτουργίες και 

αναφέρουν τα ευρήματά τους. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής πρέπει να γνωρίζει 

καλά τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού, ώστε να έχει μια σαφή 

κατανόηση για το πώς η κάθε ενέργεια ή λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος 

του συνδέεται με το γενικότερο στόχο του.   

 τη διασφάλιση της συμμόρφωσης: η διασφάλιση της συμμόρφωσης 

εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός σέβεται και τηρεί όλους τους κανόνες, 

κανονισμούς, νόμους, κώδικες πρακτικής, κατευθυντήριες γραμμές και αρχές 
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που ισχύουν μεμονωμένα σε κάθε τμήμα και συνολικά στο σύνολο του 

οργανισμού.  

 

2.6.3 Τα Βασικά Εργαλεία των Εσωτερικών Ελεγκτών 

 

Στα βασικά εργαλεία των Εσωτερικών Ελεγκτών ανήκουν τα εξής: 

1. Τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου 

(Standards for the Professional Practice of Internal Auditing). 

  Σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, τα πλέον έγκυρα και γενικής αποδοχής 

ελεγκτικά πρότυπα που καθορίζουν τη φύση, την έκταση και το σκοπό της Υπηρεσίας 

του Εσωτερικού Ελέγχου εμπεριέχονται στα εκδοθέντα από το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών «Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού 

Ελέγχου».  

  Τα Πρότυπα αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α) Πρότυπα 

Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards – Σειρά 1000), Β) Πρότυπα 

Απόδοσης (Performance Standards – Σειρά 2000) και Γ) Πρότυπα Εφαρμογής 

(Implementation Standards). 

 Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων περιγράφουν τα χαρακτηριστικά 

των οργανισμών και των προσώπων που ασκούν Εσωτερικό Έλεγχο.  

  Τα Πρότυπα Απόδοσης περιγράφουν τη φύση των δραστηριοτήτων του 

Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχουν κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί 

η απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου.  

  Τα Πρότυπα Εφαρμογής εξειδικεύουν τις δύο πρώτες κατηγορίες Προτύπων 

σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (π.χ. Έλεγχος Συμμόρφωσης, Έλεγχος 

Απάτης κ.λ.π.). 

2. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών (Code of Ethics) (Institute of Internal Auditors) ΙΙΑ. 

   Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(ΙΙΑ) εξειδικεύει τους κανόνες συμπεριφοράς τους, ως προσώπων και επαγγελματιών, 

όσον αφορά την Ακεραιότητα, Αντικειμενικότητα, Εμπιστευτικότητα και 

Επαγγελματική Επάρκεια που πρέπει να επιδεικνύουν. 

Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να προάγει την ηθική κουλτούρα στο 

επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου.  
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3. Η Πιστοποίηση των Εσωτερικών Ελεγκτών 

 Όσο ενισχύεται ο ρόλος των Εσωτερικών Ελεγκτών τόσο η πιστοποίηση είναι 

πιο απαιτητή. 

 Την κύρια υπευθυνότητα για την επαγγελματική επάρκεια και πιστοποίηση 

έχουν, τόσο η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου όσο και κάθε ένας Εσωτερικός 

Ελεγκτής, κάτι που ορίζεται και από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ). Η βασική πιστοποίηση είναι το CIA 

(Certified Internal Auditor), αλλά και άλλες εξειδικευμένες πιστοποιήσεις, όπως το 

CFSA (Certified Financial Services Auditor), CCSA (Certification in Control Self 

Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional). Αποτελεί μια 

διαδικασία όπου μετά από διεθνείς εξετάσεις οι επαγγελματίες Εσωτερικοί Ελεγκτές 

που πληρούν παράλληλα και σειρά από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πέραν της 

επιτυχίας στις εξετάσεις, πιστοποιούν με διεθνή "standards" το επίπεδο των 

δεξιοτήτων τους
29

.   

4. Η Συνεχής Επαγγελματική Εκπαίδευση 

 Η πιστοποίηση έχει άμεση σχέση με τη συνεχή εκπαίδευση. Οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές πρέπει να διατηρούν την τεχνική τους επάρκεια, μέσω συνεχούς 

εκπαίδευσης και έχουν την προσωπική ευθύνη για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους, 

προκειμένου να διατηρήσουν την επαγγελματική τους επάρκεια. Πρέπει να 

ενημερώνονται για τις βελτιώσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις σε πρότυπα, στις 

διαδικασίες και τις τεχνικές του Εσωτερικού Ελέγχου. Η συνεχής εκπαίδευση μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω της ιδιότητάς τους ως μέλους και της συμμετοχής τους σε 

επαγγελματικούς συλλόγους, καθώς και μέσω της παρακολούθησης συνεδρίων, 

σεμιναρίων, μαθημάτων ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και μέσω εσωτερικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.  

 

2.6.4 Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Μια από τις σημαντικότερες φάσεις της διαδικασίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η 

φάση της έκδοσης των εκθέσεων. Οι εκθέσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών αποτελούν 

την ισχυρότερη μαρτυρία και απόδειξη για το επαγγελματικό επίπεδο των ελεγκτών 

                                                
29 Πάσχας Γ., Τριανταφυλλίδης Κ. (2006) 
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και για την αξιολόγηση της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. 

  Το Ελεγκτικό Πρότυπο 430 ορίζει ότι οι εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου 

πρέπει να είναι αντικειμενικές, σαφείς, συνοπτικές, εποικοδομητικές και έγκαιρες.  

Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να 

γίνει με διάφορες μορφές, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής: 

 Προφορικές εκθέσεις. Η διατύπωση των ευρημάτων του Εσωτερικού 

Ελέγχου μπορεί να γίνει προφορικά. Μια προφορική έκθεση επιλέγεται όταν 

υπάρχει η ανάγκη κατεπείγουσας λήψης μέτρων ή όταν η προφορική αυτή 

έκθεση αποτελεί το προοίμιο για μεταγενέστερη έκδοση μιας γραπτής 

έκθεσης. 

 Ενδιάμεσες γραπτές εκθέσεις, που χρησιμοποιούνται για ανακοίνωση 

πληροφοριών που απαιτούν άμεση προσοχή, για ανακοίνωση μιας αλλαγής 

στο πλαίσιο του ελέγχου για την υπό έλεγχο δραστηριότητα ή για ενημέρωση 

της διοίκησης για την πρόοδο του ελέγχου όταν οι έλεγχοι παρατείνονται για 

μακρύ χρονικό διάστημα. 

 Εκθέσεις με τη μορφή ερωτηματολογίου. Οι εκθέσεις αυτές 

χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για εσωτερική χρήση στην Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Γραπτές εκθέσεις. Η δομή και το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών ποικίλει 

μεταξύ των εταιριών αλλά και μεταξύ των αναθέσεων ελέγχου. 

 Σύνοψη Γραπτών Εκθέσεων. Σε αρκετές επιχειρήσεις συνηθίζεται η έκδοση 

μιας ετήσιας ή εξαμηνιαίας έκθεσης με τη σύνοψη των εκθέσεων ελέγχου που 

εκδόθηκαν την περίοδο αναφοράς. 

 Εκθέσεις με ηλεκτρονική μορφή. Εάν οι εκθέσεις ελέγχου έχουν διανεμηθεί 

με ηλεκτρονικό μέσον, πρέπει να κρατείται μια υπογεγραμμένη έκδοση της 

έκθεσης σε αρχείο στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Το Ελεγκτικό Πρότυπο για τις εκθέσεις καθορίζει ότι, μολονότι το είδος και 

το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου μπορεί να ποικίλλουν ανά οργανισμό ή είδος 

ελέγχου, πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον το σκοπό, το πλαίσιο και τα αποτελέσματα 

του ελέγχου. Οι εκθέσεις ελέγχου μπορεί να συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες και 

περιλήψεις ιστορικών στοιχείων. Θα πρέπει επίσης, να περιγράφουν τους 

αντικειμενικούς σκοπούς του ελέγχου και, όπου χρειάζεται, να πληροφορούν τον 
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αναγνώστη γιατί διεξήχθη ο έλεγχος και τι αναμενόταν να επιτύχει. Επιπλέον, να 

προσδιορίζονται οι ελεγχόμενες δραστηριότητες, οι σχετικές δραστηριότητες που δεν 

ελέγχθηκαν, εάν είναι απαραίτητο για τη σκιαγράφηση των ορίων του ελέγχου, 

καθώς και το είδος και η έκταση του ελέγχου που διεξήχθη. Στα αποτελέσματα του 

ελέγχου μπορεί να συμπεριλαμβάνονται διαπιστώσεις, συμπεράσματα και συστάσεις. 

Οι  εκθέσεις είναι ακόμα πιθανό να συμπεριλαμβάνουν και συστάσεις για δυνητικές 

βελτιώσεις και να αναγνωρίζουν ικανοποιητική εργασιακή απόδοση και διορθωτική 

ενέργεια
30

.  

 

2.7 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

2.7.1 Γενικά 

 

Κάθε οργανωμένη κοινωνία, φορέας, επιχείρηση, μονάδα, για να λειτουργήσει 

αρμονικά και να αναπτυχθεί στο περιβάλλον που δρα, θα πρέπει να κινείται στα 

πλαίσια ενός οργανωμένου συστήματος από λειτουργίες και να διέπεται από μια 

δέσμη μέτρων, νόμων και κανόνων. Ως οργανωμένο σύστημα, για να αντέχει στο 

χρόνο, θα πρέπει συνεχώς να αναδιοργανώνεται και να προσαρμόζεται σε νέα 

δεδομένα, αλλιώς, όπως είναι φυσικό, εκφυλίζεται και πεθαίνει. 

 Ακόμα και οι πρώτες κοινωνικές ομάδες για να επιβιώσουν, λειτούργησαν και 

αναπτύχθηκαν μέσα από υποτυπώδη οργανωμένα συστήματα. Κινήθηκαν από 

ένστικτο μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο κανόνων λειτουργίας. 

 Με την πάροδο του χρόνου μια σειρά από αστάθμητους παράγοντες, όπως η 

μεταβολή των συνθηκών του περιβάλλοντος, καθώς και η ανάπτυξη του βιοτικού 

επιπέδου, ωθούσαν τις ομάδες σε συνεχή αναδιοργάνωση. Με την απόκτηση 

γνώσεων, άρχισαν να εφαρμόζουν διάφορα μέσα και τεχνικές και να κινούνται επάνω 

σε συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς και λειτουργίας. Οριοθέτησαν τις σχέσεις 

και τις αρμοδιότητες μεταξύ των μελών της ομάδας, καθώς επίσης και τις σχέσεις 

μεταξύ των ως ομάδες. 

 Επίσης, με το πέρας του χρόνου, την ανάπτυξη της επιστήμης και τη χρήση 

των διαφόρων μέσων και τεχνικών που χρησιμοποίησαν οι ομάδες αυτές, πέρασαν σε 

                                                
30 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 427-431 
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ένα πιο οργανωμένο και συγκροτημένο σύστημα λειτουργιών με γραπτούς κανόνες 

συμπεριφοράς. Το σύστημα αυτό δεν είναι άλλο, παρά αυτό που σήμερα ονομάζουμε 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
31

.  

 

2.7.2 Διάκριση των Εννοιών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου» και 

«Εσωτερικός Έλεγχος»  

 

Επειδή αρκετές φορές στον επιχειρησιακό χώρο δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των 

όρων «Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου» και «Εσωτερικός Έλεγχος», θεωρείται 

χρήσιμο να γίνει σαφής η διάκριση των όρων αυτών. 

 Ως Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System), νοείται ένα 

οργανωμένο και σωστά δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών που 

καθιερώνει ο οργανισμός, με σκοπό την εφαρμογή και την τήρηση αρχών και 

πολιτικών  προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντά του. Είναι ένα οργανωτικό 

σχέδιο, σε όλες του τις προεκτάσεις.  

 Ο όρος Εσωτερικός Έλεγχος υιοθετήθηκε από τους Αγγλοσάξονες ως 

"Internal Auditing", αναφέρεται στην υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και αποσκοπεί 

στην αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικών Ελέγχων, 

δηλαδή τις επιμέρους λειτουργίες (Controls) και στο να προτείνει βελτιώσεις, όπου 

διαπιστώνονται αδυναμίες
32

.    

   

2.7.3 Βασικές Αρχές ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) 

 

Η αναφορά που ακολουθεί σε μια σειρά βασικών αρχών του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου έχει ως σκοπό να μυήσει τους Εσωτερικούς Ελεγκτές στη φιλοσοφία και στη 

δομή των λειτουργιών του ίδιου του συστήματος, ώστε να αποκτήσουν τις 

κατάλληλες εκείνες γνώσεις και ικανότητες, για την καλύτερη αξιολόγηση των 

λειτουργιών και των διαδικασιών αυτού. Ως βασικές αρχές ενός Σ.Ε.Ε.
33

, 

ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: 

 Κατάλληλη στελέχωση  

                                                
31 Παπαστάθης Π. (2003), σελ.41 
32 Παπαστάθης Π. (2003), σελ.26 
33 Παπαστάθης Π. (2003), σελ. 49-52 
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Η σωστή στελέχωση από εξειδικευμένο δυναμικό, και ο ανάλογος αριθμός 

αυτού πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα σε μια σύγχρονη επιχείρηση και ειδικά σε μια 

περίοδο με τάσεις διεθνοποιούμενης αγοράς που δεν επιδέχεται πειραματισμούς για 

κακή επιλογή στελεχιακού δυναμικού. Επίσης, ανάλογη προσοχή πρέπει να δοθεί στη 

σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού από τα στελέχη μέχρι 

και τον απλό και ανειδίκευτο εργαζόμενο. Η σωστή λοιπόν αξιολόγηση και 

αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού είναι ένας από τους κύριους συντελεστές 

επιτυχίας κάθε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα. 

 Αποκέντρωση της διοίκησης  

 Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό της οργάνωσης και της σχετικής στελέχωσης, 

η διοίκηση, καθώς και κάθε τμήμα της επιχείρησης, θα πρέπει ανάλογα να μεριμνούν, 

ώστε:  

1. Να λαμβάνονται μέτρα για την εκχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.  

2. Το κάθε τμήμα στην περιοχή του να ασκεί όσο το δυνατόν περισσότερες 

εξουσίες και να έχει και περισσότερες ευθύνες. Να είναι απολύτως 

υπεύθυνο για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο 

τμήματος όσο και σε επίπεδο ατόμων.  

3. Να γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και μέτρηση του αποτελέσματος 

τόσο των διοικητικών οργάνων όσο και των αρμοδίων τμημάτων και 

αναλόγως να λαμβάνονται μέτρα.  

 Διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών  

Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα 

της πυραμίδας. Ειδικά σε θέματα που άπτονται της ζωτικότητας της επιχείρησης, 

όπως τα περιουσιακά στοιχεία, τα διαθέσιμα, το χαρτοφυλάκιο, τα ζωτικής σημασίας 

τμήματα παραγωγής, τα καθήκοντα και οι ευθύνες πρέπει να είναι αυστηρά 

προσδιορισμένα. Επίσης, κανένα τμήμα, παραγωγική μονάδα και άτομο δεν πρέπει να 

έχει την αποκλειστική γνώση και εξουσία για οποιαδήποτε σημαντική λειτουργία η 

συναλλαγή. Οι σημαντικές αυτές εργασίες δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνονται από 

έναν και μόνον υπάλληλο, αλλά η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να 

συμπληρώνεται, οπωσδήποτε, από την εργασία τουλάχιστον ενός άλλου και να 

ελέγχεται από κάποιον τρίτο. 

 Παροχή εξουσιοδοτήσεων  
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Για συναλλαγές και εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι τρίτων απαιτείται 

εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο. Οι δοσοληψίες αυτές προϋποθέτουν 

κατ’ ανάγκη ειδικές εξουσιοδοτήσεις, εν αντιθέσει με αυτές που ρυθμίζονται μέσω 

των καθιερωμένων λειτουργικών κανόνων και διαδικασιών, στα πλαίσια των οποίων 

η επιχείρηση κατ’ ανάγκη πρέπει να κινείται. 

 Διασφάλιση των συναλλαγών  

Κάθε συναλλαγή, γεγονός της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες πολιτικές, διαδικασίες και κατευθύνσεις της 

διοίκησης, έτσι ώστε:  

i) Να καθορίζονται σαφώς οι ευθύνες για εγκρίσεις.  

ii) Να καθορίζονται σαφώς οι διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο πριν 

από κάθε συναλλαγή.  

iii) Να υποβοηθείται η σωστή καταχώρηση και λογιστική απεικόνιση κάθε 

λογιστικού γεγονότος.  

iv) Να απεικονίζονται όλες οι συναλλαγές σε καλά σχεδιασμένα και 

οργανωμένα έντυπα, ώστε να δίνουν ανά πάσα στιγμή τη σωστή 

πληροφόρηση.  

v) Να ελαχιστοποιείται σε κάθε συναλλακτική δραστηριότητα η πιθανότητα 

λάθους.  

vi) Να διευκολύνεται η διαδικασία ανάλυσης κάθε οικονομικού γεγονότος και 

η παροχή πληροφόρησης αυτού στη διοίκηση για λήψη αποφάσεων.  

Προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του οργανισμού η κάθε 

συναλλαγή θα πρέπει να ακολουθεί τέσσερα στάδια, δηλαδή: 

1. Της εξουσιοδότησης. Να εκχωρούνται εξουσιοδοτήσεις σε συγκεκριμένα 

άτομα, που θα χειρίζονται τις συναλλαγές σε όλες τις φάσεις, και μέχρι 

ποιο ποσό.  

2. Της έγκρισης. Κάθε συναλλαγή πρέπει να εγκρίνεται πριν από την 

εκτέλεσή της. Κάθε έγκριση συναλλαγής εκ των υστέρων εγκυμονεί 

κινδύνους για την επιχείρηση και τους εργαζομένους.  

3. Της εκτέλεσης. Για κάθε εκτέλεση πρέπει να προηγείται η διαδικασία της 

έγκρισης.  

4. Της καταγραφής. Η άμεση καταγραφή της συναλλαγής, μετά την 

εκτέλεση, είναι μια δικλείδα ασφαλείας προς αποφυγή επανάληψης της 

ίδιας συναλλαγής και παροχή άμεσης εικόνας των συναλλαγών.  
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 Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας  

Η συστηματική επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών και 

εργαζομένων κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής δίνει τη δυνατότητα για άμεση 

διαρθρωτική παρέμβαση, όπου απαιτείται, για την τήρηση και κατανόηση των 

διαδικασιών και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων. 

 Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση  

Πληροφοριακό υλικό, στοιχεία εκθέσεων, πορίσματα μελετών, συμπεράσματα 

συσκέψεων και συνεδρίων, που προέρχονται από το εξωτερικό και το 

ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον και που αποτελούν μέρος βελτίωσης και αξιολόγησης 

της απόδοσης των δραστηριοτήτων, πρέπει να ετοιμάζονται οργανωμένα και 

κατάλληλα και να διανέμονται έγκαιρα, τακτικά και προγραμματισμένα σε όλα τα 

επίπεδα διοίκησης, για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων. 

 Έκταση ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο  

Ο σχεδιασμός του ελέγχου από τα ίδια τμήματα, καθώς και η έκταση αυτού 

πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος, στη φύση των δραστηριοτήτων του φορέα, 

στην οργάνωση αυτού και ανάλογα με τον κίνδυνο που είναι εκτεθειμένο το κάθε 

τμήμα. Κατά συνέπεια το κόστος του ελέγχου δεν πρέπει να είναι υπέρμετρο. Ειδικά 

για το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, κατά το σχεδιασμό των ελέγχων θα πρέπει να 

εκτιμάται αν είναι εφικτό, το κόστος και η ωφέλεια που προκύπτει από κάθε έλεγχο. 

 Θέσπιση τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου  

Η άμεση, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση της διοίκησης από μια 

διαφορετική οπτική γωνία, σε ένα οργανωμένο φορέα, προϋποθέτει τη θέσπιση ενός 

ανεξάρτητου τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit). Η ανεξαρτησία του, ως 

κύριο χαρακτηριστικό, καθώς και η εποπτεία του από τη διοίκηση, του δίδει τη 

δυνατότητα να αξιολογεί και να εκτιμά τις διαδικασίες σε όλο το εύρος, καθώς επίσης 

και το βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων, ανεπηρέαστα και αντικειμενικά.  

Η πλήρης υποστήριξη του Εσωτερικού Ελέγχου από τη διοίκηση του παρέχει 

τη δυνατότητα για αντικειμενικότερη και ανεξάρτητη αξιολόγηση των λειτουργιών, 

στοιχείο απαραίτητο, προκειμένου να παρέχει στη διοίκηση την πληροφόρηση 

εκείνη, που θα τη βοηθήσει να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τον επιχειρηματικό 

κίνδυνο για τον οποίο είναι και υπεύθυνη.  
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2.7.4 Χαρακτηριστικά ενός Αποτελεσματικού Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι μια 

ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία, καθώς πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

και το σύνολο των συνθηκών της κάθε οικονομικής μονάδας. Ως εκ τούτου, δεν είναι 

εφικτή η δημιουργία ενός συστήματος μέσω μιας σταθερής "φόρμας".  

 Συνεπώς, δεν υπάρχει ένα "τέλειο" Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Κάθε 

επιχείρηση είναι μοναδική και δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου που να είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες και περιστάσεις. 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά ελέγχου σε οποιοδήποτε σύστημα εξαρτώνται από 

συγκεκριμένους παράγοντες, όπως είναι το μέγεθος, η φύση των εργασιών της 

επιχείρησης (έντασης εργασίας ή κεφαλαίου), η οργανωτική διάρθρωση και οι 

αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης, για να διατυπώσουν ορισμένα γενικά 

χαρακτηριστικά τα οποία αν εφαρμοστούν θα βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει 

τους βασικούς στόχους του Εσωτερικού Ελέγχου.  

 Ένα ικανοποιητικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά
34

:  

 Ένα καλά μελετημένο οργανωτικό σχέδιο. 

 Ένα ικανοποιητικό σύστημα εξουσιοδότησης, αρμοδιοτήτων και ευθυνών. 

 Λογιστική διάρθρωση. 

 Σύγχρονη πολιτική προσωπικού. 

 Κατάλληλο και αποτελεσματικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου. 

 Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου.  

                                                
34 Τσακλάγκανος Α. (2005), σελ. 49 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

3.1 Γενικά 

 

Εξωτερικός έλεγχος είναι , ο έλεγχος που διενεργείται από ειδικούς επαγγελματίες, 

με ανεπίληπτο ήθος και ακέραιο χαρακτήρα, άρτια επιστημονική κατάρτιση καθώς 

και ειδική πείρα, χωρίς να έχουν καμία υποβλητική σχέση ή εξάρτηση με την 

ελεγχόμενη επιχείρηση. Πρόκειται για το θεσμό των Εξωτερικών Ελεγκτών. Στη 

χώρα μας αυτοί οι ειδικοί είναι οι "Ορκωτοί Λογιστές".  

Ο Εξωτερικός Ελεγκτής μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική 

Συνέλευση αποτελούν τα τρία θεσμικά όργανα της Ανώνυμης Εταιρίας. Διάφοροι 

ορισμοί έχουν δοθεί για τον Εξωτερικό Έλεγχο, μερικοί από τους οποίους είναι οι 

εξής:  

 Εξωτερικός Έλεγχος είναι η συστηματική εργασία που διενεργεί ένας 

ανεξάρτητος, ικανός και επαγγελματικά καταρτισμένος ελεγκτής, με την 

οποία προσπαθεί να συλλέξει και να αξιολογήσει αντικειμενικά, εκείνα τα 

αποδεικτικά στοιχεία που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει την κρίση του 

και να θεμελιώσει την επαγγελματική του γνώμη για την αξιοπιστία των 

λογιστικών καταστάσεων
35

.  

 Εξωτερικός έλεγχος είναι η ανεξάρτητη εξέταση και η έκφραση γνώμης 

πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας, ο 

σκοπός της οποίας μπορεί να είναι κερδοσκοπικός ή μη κερδοσκοπικός
36

. 

 Εξωτερικός έλεγχος είναι εκείνος ο έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται από 

πρόσωπα τα οποία δεν σχετίζονται με τον ελεγχόμενο φορέα. Ειδικά 

καταρτισμένα άτομα, ανεξάρτητα από τον ελεγχόμενο φορέα και το 

προσωπικό που απασχολεί, καθοδηγούν τον έλεγχο σύμφωνα με τις 

                                                
35 Παππάς Α.  (1999), σελ.30 
36 Thornton G. (1990) 
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απαιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί από ή για λογαριασμό των προσώπων για 

τα οποία γίνεται ο έλεγχος
37

. 

Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές διορίζονται είτε υποχρεωτικά από τη νομοθεσία, είτε 

από τους μετόχους των Ανωνύμων Εταιριών, προκειμένου να ελέγξουν το πως η 

Διοίκηση διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που οι μέτοχοι έχουν επενδύσει σε 

αυτή. Διαδικαστικά, ο Εξωτερικός Έλεγχος περιλαμβάνει τη συστηματική εξέταση 

και αξιολόγηση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που εκδίδονται και 

δημοσιεύονται από τις επιχειρήσεις και σε δεύτερη φάση, περιλαμβάνει τη διατύπωση 

των αποτελεσμάτων του ελέγχου στο πιστοποιητικό ελέγχου ή όπως ονομάζεται 

πλέον, στην "έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών". Η έκθεση αυτή 

δημοσιεύεται μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, προκειμένου 

όλοι οι χρήστες αυτών να ενημερώνονται για την πραγματική και ακριβή κατάσταση 

των επιχειρήσεων.  

 

3.2 Η Θεωρία και η Φιλοσοφία του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές ή οι Ελεγκτικές Εταιρίες βάσει της 8
ης

 Οδηγίας της 

Ευρωπαικής Κοινότητας διενεργούν το νόμιμο έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών των 

εταιριών, και επαληθεύουν αν υπάρχει συμφωνία με τις εκθέσεις διαχείρισης.  

Οι βασικές αρχές από τις οποίες αντλεί αλλά και στις οποίες ανταποκρίνεται ο 

Εξωτερικός Έλεγχος, σχετίζονται με τις παρακάτω αιτίες και αναγκαιότητες: 

 Σύγκρουση συμφερόντων των εμπλεκομένων στη σημερινή δομή και 

λειτουργία (διαχωρισμός διοίκησης – ιδιοκτητών) των οικονομικών 

φορέων: Αν και πάντοτε στην οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου 

υπήρχε η ανάγκη ανάθεσης της διαχείρισης οικονομικών δραστηριοτήτων σε 

άτομα που δεν είχαν, αναγκαστικά και την ιδιότητα του ιδιοκτήτη των 

διαχειριζόμενων οικονομικών πόρων, τούτη έγινε πιο επιτακτική στην 

μοντέρνα βιομηχανική κοινωνία, όπου ο διαχωρισμός και η απομάκρυνση των 

ιδιοκτητών κατέστη αναπόφευκτος λόγω του μεγέθους των μονάδων, καθώς 

και της γεωγραφικής τους διασποράς. Στα πλαίσια του φαινόμενου αυτού, η 

θεωρία περί ανάθεσης της διαχείρισης εξηγεί την υποχρέωση και τη θέληση 

της διοίκησης της επιχείρησης να παρέχει στην ιδιοκτησία στοιχεία για την 

                                                
37 Porter B., Simon J., Hatherly D. (2003) 
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(οικονομική) κατάσταση της περιουσίας που αυτή της έχει εμπιστευτεί, καθώς 

και για τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης τούτης. 

 Διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας (ορθότητας, ακρίβειας) των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων: Η αντικειμενική κρίση στην επαλήθευση 

των μεγεθών των λογιστικών καταστάσεων, αποτελεί συστατικό στοιχείο της 

σχέσης ανάθεσης μεταξύ Managers και ιδιοκτητών ή και μεταξύ Managers 

διαφόρων επιπέδων, και, ακόμα ευρύτερα, μεταξύ των managers της 

επιχειρήσεως και όλων των υπόλοιπων ομάδων της αυτής κοινωνίας. Το έργο 

αυτό καλείται να επιτελέσει ο Εξωτερικός, ανεξάρτητος Έλεγχος όχι μόνο για 

τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τωρινούς ιδιοκτήτες αλλά και για τους 

μελλοντικούς, καθώς και για όλες τις κοινωνικές ομάδες που χρησιμοποιούν 

τις οικονομικές πληροφορίες των λογιστικών καταστάσεων και έχουν έμμεσο 

συμφέρον στην ορθολογική κατανομή των περιορισμένων πόρων της 

ομάδας/κοινωνίας, της οποίας τυγχάνουν να είναι μέλη. 

 Συγκέντρωση τεκμηρίων επαληθεύσεων και διαπιστώσεων: Τα τεκμήρια 

στα οποία ο Ελεγκτής θα στηρίξει τη γνώμη του περί των αποτελεσμάτων 

αναφορικά με το στόχο του διενεργούμενου ελέγχου, περιλαμβάνουν κάθε 

επίδραση που επηρέασε τη διαμόρφωση της κρίσεως του περί της ορθότητας 

ή μη των ελεγχόμενων λογιστικών καταστάσεων. Ο Ελεγκτής δεν αναζητά, 

απαραιτήτως, συμπαγείς και απόλυτες αποδείξεις, αλλά αυτό που απαιτείται 

από ένα λογικό και εκπαιδευμένο άτομο για να επιβεβαιώσει την ορθότητα 

και ακρίβεια των λογιστικών καταστάσεων που η διοίκηση της μονάδας έχει 

συντάξει. Η ύπαρξη τέτοιων τεκμηρίων και η χρήση τους θα πρέπει, σε κάθε 

περίπτωση, να εμφανίζεται στα φύλλα εργασίας του ελεγκτή, ενώ ο 

προσδιορισμός και η αναζήτηση τους εξαρτάται από την ανάπτυξη και είναι 

βασικό χαρακτηριστικό του αντικειμένου της Ελεγκτικής. 

 Άσκηση εύλογης επαγγελματικής (ελεγκτικής) ικανότητας και 

υπευθυνότητας: Τούτη αναφέρεται στον βαθμό που έπρεπε να εφαρμόσει ο 

Ελεγκτής τις απαραίτητες σχετικές διαδικασίες στην διεξαγωγή του 

συγκεκριμένου ελέγχου και υπό τις κρατούσες στην περίπτωση συνθήκες. Αν 

και δεν μπορούν να τεθούν σαφή όρια ως προς τούτο, σημαντικό κριτήριο της 

ασκηθείσας υπευθυνότητας αποτελεί η επάρκεια των συλλεγόντων τεκμηρίων 

για τη διαμόρφωση γνώμης από τον συγκεκριμένο Ελεγκτή. 
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 Ορθότητα παρουσίασης: Αντίθετα από ότι ίσως πιστεύεται από τους μη 

ενήμερους, ο Ελεγκτής δεν αναφέρεται στην ακρίβεια των οικονομικών 

μεγεθών που εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις, αλλά στην ορθότητα 

της παρουσίασης τούτων σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές 

αρχές. Δεδομένων, άλλωστε, των αδυναμιών στην μέτρηση αλλά και τη 

συμφωνία στην ορολογία των προς μέτρηση μεγεθών και εννοιών που 

απαντώνται στις λογιστικές καταστάσεις και της καταφυγής, τελικά, στις 

γενικώς παραδεκτές αρχές, καθώς και του ανθρώπινου παράγοντα που 

υπεισέρχεται στις μετρήσεις αυτών των μεγεθών, ο ελεγκτής δεν έχει άλλη 

επιλογή από το να βεβαιώσει και αυτός την κατά προσέγγιση και σύμφωνα με 

τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές παρουσίαση στις λογιστικές 

καταστάσεις των υπό εξέταση μεγεθών. Μια ίσως πιο φιλόδοξη προσέγγιση 

του θέματος θα ήταν και ανεύθυνη εκ μέρους του Ελεγκτή και επιζήμια τόσο 

για τον ίδιο όσο και για τους χρήστες των λογιστικών καταστάσεων. Η 

συντηρητική αυτή στάση του Ελεγκτή μπορεί να αντισταθμίζεται, ίσως, από 

την ικανή διαφάνεια ή αποκαλυπτικότητα που πρέπει να εξασφαλίζεται με τον 

τρόπο παρουσίασης των οικονομικών μεγεθών, καθώς και κάθε άλλου 

στοιχείου που κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη μελέτη και εξαγωγή 

συμπερασμάτων από τους χρήστες των λογιστικών καταστάσεων. 

 Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα: Το στοιχείο της ανεξαρτησίας είναι 

πολύ σημαντικό (ίσως και το σημαντικότερο) στην θεωρία του Εξωτερικού 

Ελέγχου, λόγω ακριβώς της ευθύνης την οποία οι Εξωτερικοί Ελεγκτές 

αναλαμβάνουν έναντι τρίτων, αναφορικά με τις γνωματεύσεις που 

διατυπώνουν και υπογράφουν ως αντικειμενικοί κριτές της μέτρησης και 

παρουσίασης οικονομικών φαινόμενων. 

 Επαγγελματική δεοντολογία: Το στοιχείο τούτο αναφέρεται στην 

υποχρέωση την οποία έχει, ηθικά τουλάχιστον, ο Εξωτερικός, και μάλιστα ο 

Ορκωτός Ελεγκτής, να φέρει σε πέρας το έργο του μέσα στα πλαίσια της 

γραπτής αλλά και άγραφης δεοντολογίας και των ηθικών κανόνων του 

επαγγέλματος, το οποίο εκπροσωπεί και υπηρετεί αλλά και απολαμβάνει από 

αυτό.  
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3.3 Το Νομοθετικό Πλαίσιο για το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών 

 

Το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε ο θεσμός 

των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα είναι
38

:  

 Νόμος 1969/1991. 

Θεωρείται ο Ιδρυτικός Νόμος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 

συγκεκριμένα με το άρθρο 75 (το οποίο αργότερα τροποποιήθηκε με τα άρθρα 32 Ν. 

2076/1992 και 18 § 1 και 8 του Ν. 2231/1994) ορίζεται ότι ο υποχρεωτικός έλεγχος 

της οικονομικής διαχειρίσεως ανωνύμων εταιριών, ιδρυμάτων, οργανισμών, 

επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, που απαιτεί αυξημένα προσόντα, θα ασκείται από 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές εγγραφόμενους σε ειδικό μητρώο και η οργάνωση του 

Σώματος θα γίνεται με το Π.Δ. 226/92.  

 Π.Δ. 226/92. 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 226/92 "περί συστάσεως, οργανώσεως και 

λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και περί των όρων 

εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή", καταργήθηκαν οι προηγούμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών και ορίστηκαν τα εξής βασικά: 

─ Άρθρο 1 Σύσταση. 

Συνιστάται Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ), αποτελούμενο 

από ανεξάρτητους επαγγελματίες Ελεγκτές Λογιστές που εγγράφονται σε 

ειδικό Μητρώο και ασκούν το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της σχετικής προς το 

επιτελούμενο έργο νομοθεσίας. 

─ Άρθρο 2  Σκοπός. 

Η σύσταση και η λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

αποβλέπει στην άσκηση του ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως των 

πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή 

εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής (ιδρύματος, 

εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), από 

πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το έργο τους 
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με διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα 

και αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργουμένων ελέγχων, σύμφωνα με 

τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθενται 

από την εσωτερική και την κοινοτική νομοθεσία. 

─ Άρθρο 6  Όργανα του Σώματος. 

Τα όργανα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι: 

α) Το Εποπτικό Συμβούλιο 

β) Η Γενική Συνέλευση 

γ) Η Εκτελεστική Γραμματεία 

δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο και  

ε) Το Επιστημονικό Συμβούλιο. 

─ Άρθρο 15  Ασυμβίβαστα - Απαγορεύσεις. 

Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι ασυμβίβαστο προς: 

1) Την ιδιότητα του εμπόρου, 2) την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή 

υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, 3) οποιαδήποτε 

έμμισθη υπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, ή οργανισμό ή την ιδιότητα του διοικητικού συμβούλου ανωνύμων 

εταιριών ή διαχειριστού ΕΠΕ, πλην των συνιστωμένων κατά το άρθρο 17 

του παρόντος, 4) την τήρηση λογιστικών βιβλίων και 5) κάθε άλλη 

περίπτωση όπου υφίσταται ασυμβίβαστο από την κείμενη νομοθεσία. 

 Νόμος 2231/1994 (άρθρο 18, ν.2231/1994, Ε.τ.Κ., αρ, φύλλου 

139,31/8/1994). 

Αναφέρεται στη διεξαγωγή επαγγελματικών εξετάσεων για τα ήδη 

εγγεγραμμένα στα μητρώα του Σ.Ο.Ε. μέλη, ορίζει ποιες προϋποθέσεις πρέπει να 

πληρούνται προκειμένου να μεταβεί ένα μέλος στην βαθμίδα του Ορκωτού και του 

Επίκουρου Ελεγκτή καθώς επίσης καθορίζει και τις ώρες πραγματοποίησης ενός 

πραγματικού ελέγχου, το ελάχιστο ενιαίο ωρομίσθιο, το ανώτατο όριο ετήσιας 

απασχόλησης και καταργείται το άρθρο 32 του Ν. 2076/1992. 

 Π.Δ. 341/1997 (Ε.τ.Κ. αρ. Φύλλου 232, 21/11/1997). 

Με αυτό το Π.Δ. προσαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία περί του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.) στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/1994, για 

θέματα όπως, οι απαιτούμενες γνώσεις των υποψηφίων Ορκωτών Ελεγκτών και οι 

διατάξεις που αφορούν στην ανάθεση του ελέγχου και την αμοιβή των Ορκωτών. 
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3.4 Η Αναγκαιότητα του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε, σε όλα σχεδόν τα κράτη, αλματώδης εξέλιξη και 

ανάπτυξη μεγάλων επιχειρήσεων και οικονομικών συγκροτημάτων, όπως Τράπεζες, 

Πιστωτικά Ιδρύματα, Ανώνυμες Εταιρίες, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κ.τ.λ., που στα 

χέρια τους συγκροτήθηκαν τεράστια κεφάλαια από ιδιώτες κεφαλαιούχους (μέτοχους, 

ομολογιούχους, δανειστές) ή από κοινωνικές μονάδες (όπως οι Δημόσιες 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας).Αυτά τα συγκεντρωμένα κεφάλαια τα διαχειρίζονται 

αρκετά πρόσωπα. 

 Η ανάγκη λοιπόν, της εξασφάλισης του κοινωνικού αυτού πλούτου και της 

προστασίας τόσο των φορέων, όσο και του Κοινωνικού συνόλου από τυχόν 

αυθαιρεσίες, υπερβάσεις, σπατάλες, καταχρήσεις, ατασθαλίες, καταστρατηγήσεις και 

άλλες παρόμοιες ανωμαλίες, επέβαλε τη δημιουργία και ύπαρξη ειδικευμένων 

Ελεγκτών όπως οι Ορκωτοί Λογιστές που ασκούν υπεύθυνα, αντικειμενικά, 

ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα το έργο του ελέγχου της διαχείρισης των διαφόρων 

οικονομικών μονάδων. 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη του θεσμού της Ανώνυμης Εταιρίας συνδέθηκε, κατά 

μια άποψη, με το θεσμό των Ορκωτών Λογιστών. Η πλειοψηφία των μετόχων (με τα 

όργανά της) διοικεί και κατευθύνει την οικονομική δραστηριότητα της Εταιρίας, 

χωρίζει την Οικονομική Πολιτική και διαχειρίζεται την περιουσία της, που ανήκει 

όμως και στη μειοψηφία με περιορισμένα δικαιώματα από το Νόμο. Και αυτό γιατί, 

αν είχε υπερβολικά δικαιώματα ενδεχόμενα θα έβλαπταν τα καλώς νοούμενα 

συμφέροντα αυτής της ίδιας της Α.Ε. Συνεπώς, απόμεινε ο έλεγχος των Ορκωτών 

Λογιστών ως η μόνη λύση για τη διασφάλιση των συμφερόντων της μειοψηφίας. 

Το μέγεθος άλλωστε της σημερινής Ανώνυμης Εταιρίας, το πλήθος και η 

πολυπλοκότητα των διαφόρων συναλλακτικών και γενικά οικονομικών πράξεών της, 

σε συνδυασμό με την ανάγκη αντικατάστασης, που προέκυψε από την οικονομική 

εξέλιξη, μετόχων της πλειοψηφίας από πρόσωπα με ειδικές σχέσεις (τεχνοκράτες στη 

Διοίκηση της Εταιρίας, κάνουν απραγματοποίητο κάθε έλεγχο της Εταιρίας 

(διαχείρισης) από τους ίδιους τους μετόχους της πλειοψηφίας. Έτσι, ο έλεγχος των 

Ορκωτών Λογιστών (Εξωτερικός Έλεγχος) επειδή περιλαμβάνει και τα αντικείμενα 

δραστηριότητας της Διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας, αποτελεί 



 45 

τη μόνη πραγματική διασφάλιση και για τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των 

μετόχων. 

Οι Ορκωτοί Λογιστές επειδή έχουν την απαιτούμενη πείρα και άρτια 

επιστημονική και τεχνική κατάρτιση στα θέματα της ιδιωτικής οικονομικής και 

επειδή το κύρος, η αμεροληψία, η ευθυκρισία, η απαιτούμενη εχεμύθεια και πάνω 

από όλα το ανεπίληπτο ήθος τους είναι αναμφισβήτητα, αποτελούν τα κατάλληλα 

πρόσωπα για την άσκηση ενός τόσο λεπτού έργου που χαρακτηρίζεται δίκαιο, όχι 

επάγγελμα, αλλά δημόσιο λειτούργημα. 

Εκείνο που θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι, ότι οι Ορκωτοί Λογιστές δεν 

περιορίζονται στη διενέργεια ελέγχου με τη στενή έννοια του όρου αλλά κάνουν 

κριτική στη λογιστική οργάνωση που εφαρμόζεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση, 

ειδικά από την άποψη του Συστήματος του Εσωτερικού Ελέγχου, όταν δε χρειάζεται, 

υποδείχνουν με τις εκθέσεις τους προς τη Διοίκηση της επιχείρησης τις απαραίτητες 

συμπληρώσεις και βελτιώσεις της γενικής λογιστικής οργάνωσης της επιχείρησης. 

Εκτός από αυτά οι Ορκωτοί Λογιστές αναλαμβάνουν από την αρχή τη λογιστική 

οργάνωση (ή αναδιοργάνωση) κάθε είδους επιχειρήσεων ή οργανισμών, επειδή 

συγκεντρώνουν τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο ουσιαστικά προσόντα που 

απαιτούνται για το σκοπό αυτό. 

Από τη μακρόχρονη εξάσκηση του έργου, οι Ορκωτοί Λογιστές έχουν 

διαμορφώσει μια αυστηρή επαγγελματική δεοντολογία, που πέρα από τις 

υποχρεώσεις και τους κανόνες επαγγελματικής και κοινωνικής συμπεριφοράς που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία, τους επιβάλλει αυτοδεσμεύσεις και 

αυτοπεριορισμούς. 

Ακριβώς σ’ αυτό το σημείο γίνεται φανερό, όχι μόνο το λειτούργημα που 

εξασκούν οι Ορκωτοί Λογιστές και το μέγεθος της ευθύνης τους, αλλά και το 

συμφέρον που έχουν τόσο οι ελεγχόμενοι ιδιώτες (μέτοχοι, πιστωτές), όσο και το 

Δημόσιο να χρησιμοποιούν τους Ελεγκτές. Με τη χρησιμοποίησή τους είναι δυνατό 

κάθε ενδιαφερόμενος να αποδεχθεί σαν ειλικρινείς τις δημοσιευμένες 

οικονομολογιστικές καταστάσεις των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, με συνέπεια την 

ενθάρρυνση της ιδιωτικής αποταμίευσης να στραφεί για επενδύσεις σε επιχειρήσεις. 

Δηλαδή, τελικά, ο έλεγχος των Ορκωτών Λογιστών συμβάλλει ουσιαστικά 

και θετικά στην τόσο αναγκαία για την οικονομική, γενικά, ανάπτυξη δημιουργία 

υγιούς και συνεχώς εξελισσόμενης, ποσοτικά και ποιοτικά, κεφαλαιαγοράς.  
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Συμπερασματικά, καθώς η πορεία της οικονομικής μονάδας δεν αφορά μόνο 

την ίδια αλλά και διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων, είναι αναγκαία η ύπαρξη 

Εξωτερικού Ελέγχου, ο οποίος, θα διασφαλίζει στα ενδιαφερόμενα αυτά μέρη ότι η 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση που λαμβάνουν είναι αληθής και ακριβής.  

Πιο συγκεκριμένα, η αναγκαιότητα της διενέργειας του Εξωτερικού Ελέγχου 

και κατά συνέπεια, το πόρισμα των Ελεγκτών έχει μεγάλη σημασία και σπουδαιότητα 

καθώς: 

 Το πόρισμα θεωρείται κατά τεκμήριο αντικειμενικό. 

 Αποκαλύπτει ή ακόμα και καταστέλλει φαινόμενα πλάνης ή απλά λάθη. 

 Πιστοποιεί τόσο την ακρίβεια όσο και την ειλικρίνεια των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών. 

 Βεβαιώνει την πιστοληπτική ικανότητα της οικονομικής μονάδας μέσω της 

πιστοποίησης της οικονομικής διάρθρωσης.  

 

3.5 Τα Στάδια του Εξωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα 

 

Ο Εξωτερικός Ελεγκτής ασκεί το λογιστικό – διαχειριστικό έλεγχο, ενώ δεν έχει 

καμία υπαλληλική σχέση με την ελεγχόμενη επιχείρηση (άρθρο 12 § 1 και 14 Ν. 

3329/1955). Ο Εξωτερικός Έλεγχος στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:  

 Το δειγματοληπτικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, 

προκειμένου να εκτιμηθεί το λογιστικό της σύστημα. Ο Ελεγκτής θα πρέπει 

να πραγματοποιεί συσχετίσεις προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι 

λογαριασμοί, που αναφέρονται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό 

αποτελέσματα χρήσης και στο προσάρτημα, απεικονίζουν ορθά την 

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. 

 Την εκτίμηση του επιπέδου του Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η δυνατότητά του να παρέχει τη μέγιστη δυνατή επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης και να διαφυλάσσει την περιουσία της. Επίσης, θα 

πρέπει να επισημανθούν τυχόν αδυναμίες του αλλά και περιθώρια βελτίωσής 

του. 

 Τη σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις. Ο Ελεγκτής θα πρέπει, αφού 

εκτιμήσει τις λογιστικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, να προβεί σε 

σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις, προκειμένου να εκτιμήσει τις 
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αλλαγές, που έχουν συμβεί και κατά πόσο αυτές συμβαδίζουν με τη 

γενικότερη τάση του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.   

 

3.6 Ο Ρόλος και η Δράση του Εξωτερικού Ελεγκτή 

 

Ενώ ο Εσωτερικός Ελεγκτής σταθμίζει «εκ των ένδον» τις συναλλαγές μιας 

οικονομικής μονάδας, ο Εξωτερικός Ελεγκτής προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς να 

έχει συσχετισθεί ή εγκλιματισθεί με τα άτομα και τους παράγοντες που 

προσδιορίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της επιχείρησης. Η έλλειψη κάθε 

είδους δεσμών με τους διοικούντες την οικονομική μονάδα και η αυτοτέλεια της 

δράσης του απέναντι στις επιδράσεις τους, αποτελούν το καλύτερο πιστοποιητικό του 

κύρους και της ευρύτατης χρησιμότητας και ορθότητας των πορισμάτων του. Η 

διενέργεια αυστηρού, αντικειμενικού και επαρκώς τεκμηριωμένου ελέγχου μπορεί να 

προχωρήσει έτσι απρόσκοπτα, αφού είναι δύσκολο να περιορισθούν τα πεδία δράσης 

του Εξωτερικού Ελέγχου. 

Στις περισσότερες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες σήμερα, ο Εξωτερικός 

Ελεγκτής δεν θεωρείται πια ένα επάγγελμα, αλλά έχει αναχθεί στην περίπτωση ενός 

λειτουργήματος. Όπως προαναφέρθηκε, όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα των 

οικονομικών σχέσεων και κυριαρχούν τάσεις συγκεντρωτισμού και γιγάντωσης των 

οικονομικών μονάδων, τόσο περισσότερο γίνεται αναγκαία η οργάνωση και η 

συγκρότηση του Εξωτερικού Ελέγχου σε ανεξάρτητο λειτούργημα, με επαρκή και 

σαφώς οριοθετημένο θεσμικό πλαίσιο δράσης. Η διαύγεια στις οικονομικές 

συναλλαγές αποτελεί σήμερα καθολικό αίτημα για το σύνολο του παραγωγικού και 

διοικητικού δυναμικού των επιχειρήσεων, καθώς και των ευρύτερων στρωμάτων του 

κοινωνικού συνόλου. Η εξασφάλιση και πιστοποίηση αυτής της διαύγειας στις 

οικονομικές συναλλαγές ανεβάζει τη στάθμη των προσδοκιών και των απαιτήσεων 

των πελατών και Εξωτερικών Ελεγκτών. 

Οι ικανότητες των Ελεγκτών να διεκπεραιώσουν το "λεπτό" έργο τους πρέπει 

να αντανακλούν τόσο στη δόμηση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους, όσο 

και στη σφυρηλάτηση της επαγγελματικής τους οντότητας. Το ανεπίληπτο και 

αψεγάδιαστο ήθος, μαζί με την ακεραιότητα του χαρακτήρα, αποτελούν τα 

πρωταρχικά προσόντα για όλους τους Εξωτερικούς Ελεγκτές, αφού η ιδιαιτερότητα 
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και η λεπτότητα του λειτουργήματός τους μπορεί να παραλληλισθεί με αυτό του 

δικαστή. Άλλα απαραίτητα προσόντα
39

 που θα πρέπει να διαθέτουν είναι: 

 Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων γνώσεων, οι οποίες θα πρέπει να 

ανανεώνονται και να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις δυναμικές εξελίξεις της 

οικονομικής επιστήμης. 

 Απόκτηση πείρας μέσα από τη μακροχρόνια ενασχόλησή τους με διάφορα 

ζητήματα ελέγχου. Τα αντικείμενα της έρευνάς τους πρέπει να ακολουθούν 

ένα αυξητικό βαθμό δυσκολίας, ώστε η προηγούμενη πείρα που θα αποκτάται 

να αξιοποιείται πλήρως για τα νέα δεδομένα που διαδοχικά θα προκύπτουν. 

 Αναπτυγμένη κριτική ικανότητα και αντιληπτικότητα, χωρίς ενδοιασμούς και 

χρονοτριβές. Η σφυρηλάτηση της κρίσης του ελεγκτή θεωρείται απαραίτητο 

εχέγγυο για να κατανοεί και να ιεραρχεί τη σπουδαιότητα των μεγεθών που 

αποτελούν ορόσημα στην πορεία της Ελεγκτικής διαδικασίας. Η έγκαιρη 

επισήμανση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει θα τον βοηθήσει να κερδίσει 

πολύτιμο χρόνο και να βρει τις ενδεδειγμένες λύσεις, κάνοντας χρήση της 

αντιληπτικής του ικανότητας για όλο το φάσμα των κονδυλίων και των 

λογαριασμών που θα ελέγξει. 

 Ευστροφία πνεύματος και έφεση για να αυτοσχεδιάζει και να επινοεί διαρκώς 

νέες μεθόδους και διαδικασίες, προκειμένου να προσεγγίζει ευκολότερα 

περίπλοκες καταστάσεις. 

 Σιγουριά και αυτοπεποίθηση για την ορθότητα του έργου του και τα 

συμπεράσματα στα οποία καταλήγει, για να μη γίνει έρμαιο αντιφατικών 

στοιχείων και μεγεθών που επιδέχονται πολλές ερμηνείες. 

 Λεπτότητα, διπλωματικότητα και διακριτικότητα στις επαφές του και στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς δεν είναι απλή υπόθεση ο έλεγχος του 

κύκλου εργασιών των άλλων προσώπων. Η κακοπιστία και οι ηθελημένες 

παρεξηγήσεις συνήθως βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη. 

 Ευχέρεια στην έκφραση και διατύπωση τόσο του γραπτού όσο και του 

προφορικού λόγου. Ακόμα, καλλιέργεια της ικανότητας να πείθει ο Ελεγκτής 

για την ορθότητα των απόψεών του και την αναγκαιότητα των πράξεών του. 

 Προθυμία για συνεργασία με τους ελεγχόμενους και καλλιέργεια σχέσεων 

αμοιβαίας κατανόησης και αλληλοενημέρωσης. Μόνον έτσι μπορεί να του 

                                                
39 Τσακλάγκανος Α. (2005), σελ.17-18 
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παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινιστικές πληροφορίες και να 

αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις. 

 Εργατικότητα, εμμονή και επιμέλεια στο λεπτό έργο του, αποκλεισμός των 

συμβιβαστικών λύσεων που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την εικόνα της 

ελεγχόμενης μονάδας για χάρη των διοικούντων και σε βάρος του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου.  

 

3.7 Οι Αρμοδιότητες του Εξωτερικού Ελεγκτή 

 

Με βάση το άρθρο 37 Ν. 2190/1920, ο Εξωτερικός Ελεγκτής είναι επιφορτισμένος με 

τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

 Να αποφανθεί εάν η κλειόμενη οικονομική χρήση διεξήχθη ομαλά και 

σύμφωνα με τις βασικές διατάξεις των λογιστικών αρχών και προτύπων, τις 

αρχές του καταστατικού της επιχείρησης, τη φορολογική νομοθεσία, τον 

κώδικα βιβλίων και στοιχείων, το εμπορικό και εργατικό δίκαιο. 

 Να αποφανθεί εάν οι λογιστικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α-45 του Ν. 2190/1920 

και εάν εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της 

περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των 

αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.   

 Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 37 § 1 του Ν. 2190/1920, ο Ορκωτός Ελεγκτής 

υποχρεώνεται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, 

από την οποία ανατέθηκε σ’ αυτόν η διενέργεια ελέγχου, το «πιστοποιητικό 

ελέγχου», το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα όσα ορίζονται από το εν λόγω 

άρθρο. Οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη 

λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν το δικαίωμα να 

λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, 

περιλαμβανομένων και των πρακτικών της ΓΣ και του ΔΣ. Υποχρεούνται να 

κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το ΔΣ, μέσω της έκθεσης υποδείξεων 

που υποβάλλουν και, στην περίπτωση που διαπιστώνουν παράβαση των 

διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, να αναφέρονται στον αρμόδιο 

Υπουργό που ασκεί την εποπτεία.  
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 Όλες οι παρατηρήσεις, που αναγράφονται στις εκθέσεις των Ορκωτών 

Ελεγκτών πρέπει αρχικά να τεθούν υπόψη της ελεγχόμενης επιχείρησης, με 

σκοπό εάν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν διορθωτικές πράξεις. Ωστόσο, 

στις εκθέσεις των Ελεγκτών θα πρέπει να αναγράφονται όλες εκείνες οι 

παρατηρήσεις οι οποίες δεν είναι σε θέση να τακτοποιηθούν ή η ελεγχόμενη 

επιχείρηση δεν τις τακτοποίησε σε εύλογο χρονικό διάστημα.  

 

3.8 Η Έκθεση Ελέγχου  

 

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 700
40

, "Διαμόρφωση Γνώμης και Έκθεση 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων", ο Ελεγκτής οφείλει να διαμορφώσει γνώμη επί 

των οικονομικών καταστάσεων βάσει αξιολόγησης των συμπερασμάτων που 

εξάγονται από τα αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκμήρια, να εκφράσει σαφώς τη γνώμη 

αυτή μέσω έγγραφης έκθεσης που επίσης περιγράφει τη βάση αυτής της γνώμης και 

στη συνέχεια να συντάξει ειδική έκθεση απευθυνόμενη προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ελεγχόμενης επιχείρησης, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται οι 

κυριότερες διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και υποδείξεις που προέκυψαν από τον 

έλεγχο. 

 Ο Ελεγκτής πρέπει να διαμορφώσει γνώμη για το εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο (ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ). Ειδικότερα οφείλει να συμπεράνει 

εάν έχει αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

στο σύνολό τους δεν περιέχουν ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. Το συμπέρασμα αυτό πρέπει να βασιστεί στο κατά πόσο: 

 Έχουν αποκτηθεί τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 

 Τα μη διορθωμένα σφάλματα δεν είναι ουσιώδη, μεμονωμένα ή στο σύνολό 

τους και 

 Οι εκτιμήσεις και αξιολογήσεις που έγιναν από τη Διοίκηση είναι σύμφωνες 

με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο. 

Επιπλέον, ο Ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει εάν λαμβάνοντας υπόψη τις 

απαιτήσεις του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς: 

                                                
40 Λουμιώτης Β. (2012), σελ. 305-306 
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 Οι οικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούν, επαρκώς, τις σημαντικές 

λογιστικές αρχές που επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν.  

 Οι λογιστικές αυτές αρχές είναι κατάλληλες και συνεπείς με το εφαρμοστέο 

λογιστικό πλαίσιο. 

 Οι λογιστικές εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν από τη διοίκηση είναι εύλογες. 

 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι 

σχετικές, αξιόπιστες, συγκρίσιμες και κατανοητές. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν επαρκείς γνωστοποιήσεις ώστε να 

δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να κατανοούν τις επιπτώσεις των 

ουσιωδών συναλλαγών και των απεικονιζόμενων γεγονότων και, 

 Το χρησιμοποιούμενο λεκτικό, περιλαμβανομένου του τίτλου κάθε 

οικονομικής κατάστασης, είναι το κατάλληλο. 

 Ο Ελεγκτής, μέσω της έκθεσης ελέγχου μπορεί να εκφράσει τέσσερα 

διαφορετικά είδη γνώμης για το αν οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 

από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση και την χρηματοοικονομική 

επίδοση της ελεγχόμενης εταιρίας για μια συγκεκριμένη περίοδο ανάλογα με τα 

συμπεράσματα που έχει εξάγει.  

Οι βασικές κατηγορίες γνώμης
41

 στις εκθέσεις ελέγχου είναι: 

 Σύμφωνη γνώμη 

Σε περίπτωση που ο Ελεγκτής έχει συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 

σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα αντίστοιχα λογιστικά 

πρότυπα, χωρίς να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς αυτές σε σχέση με την 

προηγούμενη οικονομική χρήση και γενικότερα, δεν προκύπτουν παρατηρήσεις που 

να επηρεάζουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις, ο ελεγκτής εκφράζει 

σύμφωνη γνώμη. 

Σε περίπτωση που ο Ελεγκτής περιλαμβάνει παράγραφο έμφασης στην 

έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης, πρόκειται για σύμφωνη γνώμη στο συγκεκριμένο 

θέμα ή/και θέματα. Η μόνη διαφορά με τη σύμφωνη γνώμη είναι ότι περιλαμβάνει 

και την παράγραφο έμφασης.  

                                                
41 Νεγκάκης Χ.  –Ταχυνάκης Π. (2013), σελ. 649 - 650 
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Η σχετική διατύπωση της έκθεσης ελέγχου γίνεται ως εξής: «Κατά τη γνώμη 

μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την……».  

 Γνώμη με επιφύλαξη (εξαίρεση) 

Σε περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, που αν και επηρεάζουν την 

εικόνα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν είναι τόσο ουσιώδεις και 

διάχυτες, ώστε να καθιστά την συνολική εικόνα της ελεγχόμενης εταιρίας 

παραπλανητική και να απαιτείται η έκφραση αρνητικής γνώμης, ο Ελεγκτής εκφράζει 

τη γνώμη του με επιφύλαξη ή εξαίρεση. Ορισμένοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν 

τον Ελεγκτή σε γνώμη με εξαίρεση αποτελούν: ο περιορισμός της έκτασης του 

ελέγχου εξαιτίας της ελεγχόμενης μονάδας ή η αδυναμία απόκτησης επαρκών και 

κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων με σημαντικές, αλλά όχι διάχυτες επιπτώσεις στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Συνεπώς, εάν ο Ελεγκτής συμπεριλάβει στην έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης 

παράγραφο έμφασης, εκφράζοντας για παράδειγμα τη διαφωνία του για τις 

ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μεθόδους με σημαντικές, αλλά όχι διάχυτες 

επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, εκφράζεται γνώμη με επιφύλαξη με 

έμφαση θέματος.  

Η σχετική διατύπωση της γνώμης ελέγχου γίνεται ως εξής: «Με εξαίρεση τις 

επιπτώσεις του θέματος (ή των θεμάτων) που μνημονεύεται (ή μνημονεύονται) στην 

προηγούμενη παράγραφο, κατά τη γνώμη μας οι προαναφερόμενες οικονομικές 

καταστάσεις απεικονίζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 

Εταιρίας κατά την……».  

 Αδυναμία έκφρασης γνώμης 

Σε περίπτωση αδυναμίας απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών 

τεκμηρίων με σημαντικές και διάχυτες επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και κατ’ επέκταση αδυναμία του Ελεγκτή να αποφανθεί για την 

αξιοπιστία των καταστάσεων αυτών, τότε αρνείται να εκφράσει γνώμη και 

υποχρεούται να παραθέσει στην έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης όλους τους 

σημαντικούς – ουσιαστικούς λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν του την άρνηση.  

Διάχυτες επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων είναι εκείνες που 

κατά την κρίση του Ελεγκτή: (α) δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία, 

λογαριασμούς ή κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, (β) αν περιορίζονται 
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σύμφωνα με το (α), αντιπροσωπεύουν ή θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν ένα 

σημαντικό τμήμα των οικονομικών καταστάσεων, (γ) σε σχέση με τις 

γνωστοποιήσεις, είναι ουσιώδεις για τους χρήστες για την κατανόηση των 

οικονομικών καταστάσεων.  

 Η σχετική διατύπωση της έκθεσης ελέγχου γίνεται ως εξής: «Δεδομένης της 

σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο, 

αδυνατούμε να εκφέρουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων».  

 Αρνητική γνώμη 

Σε περίπτωση ύπαρξης ουσιωδών και διάχυτων παρατηρήσεων που 

επηρεάζουν σημαντικά την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων, καθιστώντας την 

ελλιπή ή παραπλανητική, χωρίς να είναι εφικτή η έκφραση γνώμης με επιφύλαξη 

(εξαίρεση), όπως στην περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις δεν 

καταρτίστηκαν με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα λογιστικά 

πρότυπα, εκφράζεται αρνητική γνώμη.  

Η σχετική διατύπωση της γνώμης ελέγχου γίνεται ως εξής: «Εξαιτίας των 

θεμάτων που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά την γνώμη μας, οι 

προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν εύλογα την οικονομική 

θέση της Εταιρίας κατά την……».  

 

3.9 Τα Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

3.9.1 Εισαγωγή 

 

Οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες που βοηθούν τους Ελεγκτές Λογιστές στην 

εκπλήρωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων είναι γνωστές σαν "Ελεγκτικά 

Πρότυπα"
42

. Πρέπει να χαρακτηρίζονται από εύλογη συνέπεια, να είναι 

ευκολοκατανόητα από τους χρήστες τους και να τα διακρίνει η αποτελεσματικότητα 

του κόστους τους.  

Τα Ελεγκτικά Πρότυπα καθιερώνονται από τις επαγγελματικές οργανώσεις 

των Εξωτερικών Ελεγκτών κάθε χώρας ή από διεθνείς οργανισμούς. Στην θέσπιση 

και καθιέρωση των Ελεγκτικών Προτύπων σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι 

επαγγελματικές ενώσεις των Ελεγκτών της Αγγλίας, της Ουαλίας (The Institute of 

                                                
42 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 121-122 
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Chartered Accountants in England and Wales) καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών 

(The American Institute of Certified Public Accountants - A.I.C.P.A.). Στη χώρα μας 

το έργο της καθιέρωσης των Ελεγκτικών Προτύπων το έχει αναλάβει το Σ.Ο.Ε.Λ.  

 

3.9.2 Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

Πρόθεση και επιδίωξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων Ελεγκτών είναι η 

διενέργεια ελέγχων που να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές διεθνούς παραδοχής. Ο 

στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει μια κοινή αντίληψη ως προς το τι 

συνθέτει «επαρκή έλεγχο». Τούτο είναι απαραίτητο και για την άσκηση, κατά τρόπο 

δίκαιο και αντικειμενικό, ποιοτικού ελέγχου επί του έργου των Ελεγκτών. 

 Με το ΦΕΚ 1589 καθιερώθηκαν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ), 

τα οποία στοχεύουν να βοηθήσουν τους Ελεγκτές ώστε να επιτελέσουν το έργο τους 

κατά τρόπο ικανοποιητικό και να επιτρέψουν την αξιολόγηση του επιτελούμενου 

έργου κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό.  

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα είναι διαμορφωμένα στα πλαίσια των 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International 

Federation of Accountants - I.F.A.C.), όπως άλλωστε επιτάσσει η Ελληνική 

νομοθεσία με το άρθρο 137 του ν. 2190/1920. Πρόθεση όμως της Επιτροπής 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων είναι η σταδιακή περαιτέρω ανάπτυξη των 

Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων (ΕΕΠ), στα πλαίσια πάντα των σχετικών 

εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αναπτύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) μετά από την εισήγηση του Εποπτικού 

Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. στις 9 Ιουνίου 2004. Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

εγκρίθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 

στις 5 Οκτώβρη και εν τέλει δημοσιεύτηκαν στις 22 Οκτωβρίου του 2004 με το 

Φ.Ε.Κ. 1589. Αποτελούν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων, το οποίο 

κατευθύνει τους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται από τα μέλη του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), είτε οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί 

είτε προαιρετικοί
43

.  

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα ομαδοποιούνται στις εξής 7 κατηγορίες: 

                                                
43 Κάντζος Κ. – Χονδράκη Α. (2006), σελ. 161-162 
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Πίνακας 3.1. Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

Α. Εισαγωγικά Θέματα 

1100 Εισαγωγή στα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) 

1110 Γλωσσάριο Όρων 

1120 Πλαίσιο των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων (ΕΕΠ) και Επικουρική Χρησιμοποίηση των 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ)  

 

Β. Γενικές Αρχές και Ευθύνες 

2200 Στόχος του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων και Γενικές Αρχές που το Διέπουν 

2210 Όροι Εντολής του Ελέγχου 

2220 Ποιοτικός Έλεγχος της Ελεγκτικής Εργασίας 

2230 Τεκμηρίωση 

2240 Η Ευθύνη του Ελεγκτή να Διερευνήσει, στα Πλαίσια του Ελέγχου των Οικονομικών 

Καταστάσεων, το Ενδεχόμενο Εκούσιων και Ακούσιων Λαθών 

2250 Αξιολόγηση, στα Πλαίσια του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων, της Συμμόρφωσης 

με τους Ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς 

2260 Κοινοποίηση των Ευρημάτων του Ελέγχου στους Έχοντες την Ευθύνη της Διακυβέρνησης 

του Ελεγχόμενου Οργανισμού 

 

Γ. Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου 

3300 Σχεδιασμός 

3310 Κατανόηση της ελεγχόμενης δραστηριότητας 

3315 Εξοικείωση με τον Ελεγχόμενο Οργανισμό και το Λειτουργικό του Περιβάλλον και Εκτίμηση 

των Κινδύνων Ύπαρξης Ουσιωδών Λαθών 

3320 Ελεγκτική Σημαντικότητα (Ουσιαστικότητα) 

3330 Συνάρτηση των Ελεγκτικών Διαδικασιών με τους Εκτιμηθέντες Κινδύνους 

4400 Αξιολόγηση των Κινδύνων και Δικλείδες Ασφαλείας 

4401 Έλεγχος σε Μηχανογραφικά Πληροφοριακά Περιβάλλοντα 

4402 Έλεγχος Οργανισμών που Χρησιμοποιούν Εξωτερικούς Λογιστές 

 

Δ. Ελεγκτική Μαρτυρία 

5500 Ελεγκτική Μαρτυρία 

5501 Ελεγκτική Μαρτυρία – Ειδικές Περιπτώσεις 

5505 Κατευθείαν Επιβεβαιώσεις 

5510 Έλεγχος Διενεργούμενος για Πρώτη Φορά – Υπόλοιπα Ανοίγματος 

5520 Διαδικασίες Αναλυτικής Διερεύνησης 

5530 Ελεγκτική Δειγματοληψία και Άλλες Επιλεγμένες Διαδικασίες Δοκιμασίας 

5540 Έλεγχος Λογιστικών Εκτιμήσεων 

5545 Έλεγχος της Επιμέτρησης της Εύλογης Αξίας και της Παράθεσης των Σχετικών Πληροφοριών 

5550 Συγγενή Πρόσωπα 
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5560 Μεταγενέστερα Γεγονότα 

5570 Δυνατότητα Ομαλής Συνέχισης (της δραστηριότητας/των εργασιών) 

5580 Παραστάσεις της Διοίκησης 

 

Ε. Χρησιμοποίηση της Εργασίας Τρίτων 

6600 Χρησιμοποίηση της Εργασίας Άλλου Ελεγκτή 

6610 Αξιοποίηση του Έργου των Εσωτερικών Ελεγκτών 

6620 Χρησιμοποίηση της Εργασίας Πραγματογνώμονα 

 

ΣΤ. Ελεγκτικά Συμπεράσματα και Πιστοποιητικά 

7700 Η Έκθεση Ελέγχου επί Οικονομικών Καταστάσεων 

7710 Συγκριτικά Στοιχεία 

7720 Άλλες Πληροφορίες στα Έγγραφα που Περιέχουν τις Εξηλεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Ζ. Εξειδικευμένοι Έλεγχοι 

8800 Η Έκθεση Ελέγχου στην Περίπτωση Ελέγχων με Εξειδικευμένους Στόχους 

 

 

3.9.3 Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

Αντίστοιχα τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ταξινομούνται και αυτά σε 7 κατηγορίες 

και αποσκοπούν στην επίτευξη, παγκοσμίως, της ομοιόμορφης εκτέλεσης του 

ελεγκτικού έργου σε όφελος των χρηστών του έργου αυτού. 

Τα εθνικά πρότυπα ελέγχου τα οποία εκδίδει η κάθε χώρα, διαφέρουν όπως 

είναι αναμενόμενο σε μορφή και περιεχόμενο. Η I.A.P.C. (Επιτροπή Διεθνών 

Ελεγκτικών Πρακτικών) λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορές εκδίδει τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ), τα οποία και προορίζονται για διεθνή αποδοχή και 

αποσκοπούν στην επίτευξη παγκοσμίως της ομοιόμορφης εκτέλεσης του ελεγκτικού 

έργου σε όφελος των χρηστών του έργου αυτού. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο 

ότι τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) δεν παρακάμπτουν τους κανονισμούς που 

διέπουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων σε κάθε χώρα. Στην περίπτωση 

όπου οι τοπικοί κανονισμοί διαφέρουν ή διίστανται προς τα Δ.Ε.Π. σε κάποιο 

συγκεκριμένο αντικείμενο, τα σώματα – μέλη οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις 

υποχρεώσεις τους ως μελών, όπως καθορίζονται στο καταστατικό της I.F.A.C. στο 

μέτρο που αφορούν αυτά τα Δ.Ε.Π.  
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Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως στόχο να προχωρήσουν στην 

υιοθέτηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων κατά τον τρόπο αντίστοιχο με την 

υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Με βάση αυτό, η Ε.Λ.Τ.Ε. 

προχώρησε στην άμεση υιοθέτηση του συνόλου των γενικών αρχών, πάνω στις 

οποίες στηρίζονται τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Πρόθεση της Ε.Λ.Τ.Ε. αποτελεί η 

σταδιακή υιοθέτηση των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων μέσα στα πλαίσια των 

σχετικών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα αποτελούν το μόνο ολοκληρωμένο σώμα ελεγκτικών 

κανόνων που τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και παραδοχής.  

Στα πλαίσια του Ελληνικού Ελεγκτικού Προτύπου 1100, παρέχεται η 

δυνατότητα στους Ελεγκτές της επικουρικής επίκλησης των Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων, είτε για σκοπούς ερμηνείας, είτε για σκοπούς συμπλήρωσης των 

Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων
44

.  

 

Πίνακας 3.2. Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

100-199 Εισαγωγικά Αντικείμενα 

 

200-299 Γενικές Αρχές και Ευθύνες 

200 Γενικοί Στόχοι Ανεξάρτητου Ελεγκτή και η Διενέργεια του Ελέγχου Σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου 

210 Συμφωνία επί των Όρων Ανάθεσης Ελέγχου 

220 Δικλείδες Ποιότητας για τον Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων 

230 Τεκμηρίωση Ελέγχου 

240 Ευθύνες του Ελεγκτή Σχετικά με Απάτη σε έναν Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων 

250 Εξέταση Νόμων και Κανονισμών στον Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων 

260 Επικοινωνία με τους Υπεύθυνους για τη Διακυβέρνηση 

265 Κοινοποίηση Ελλείψεων σε Εσωτερικές Δικλείδες στους Υπεύθυνους για τη Διακυβέρνηση και 

τη Διοίκηση  

 

300-499 Εκτίμηση Κινδύνου και Ανταπόκριση στους Εκτιμώμενους Κινδύνους 

300 Σχεδιασμός ενός Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων 

315 Εντοπισμός και Εκτίμηση των Κινδύνων Ουσιώδους Σφάλματος μέσω Κατανόησης της 

Οντότητας και του Περιβάλλοντος της 

320 Ουσιώδες Μέγεθος στο Σχεδιασμό και στην Εκτέλεση ενός Ελέγχου 

330 Αντιδράσεις του Ελεγκτή στους Εκτιμωμένους Κινδύνους 

                                                
44 "Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα" Αρ. Απόφασης ΕΛΤΕ 483, ΦΕΚ 1589/22-10-2004 
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402 Ελεγκτικά Ζητήματα Σχετικά με Οντότητα που Χρησιμοποιεί Οργανισμό Υπηρεσιών 

450 Αξιολόγηση Σφαλμάτων που Εντοπίζονται κατά τη Διάρκεια του Ελέγχου 

 

500-599 Ελεγκτική Τεκμηρίωση 

500 Ελεγκτικά Τεκμήρια 

501 Ελεγκτικά Τεκμήρια – Ειδικά Ζητήματα για Επιλεγμένα Κονδύλια 

505 Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις 

510 Αρχικές Αναθέσεις Ελέγχου – Υπόλοιπα Έναρξης 

520 Αναλυτικές Διαδικασίες 

530 Ελεγκτική Δειγματοληψία 

540 Έλεγχο Λογιστικών Εκτιμήσεων, Περιλαμβανομένων των Λογιστικών Εκτιμήσεων Εύλογης 

Αξίας και Σχετικών Γνωστοποιήσεων 

550 Συνδεδεμένα Μέρη 

560 Μεταγενέστερα Γεγονότα 

570 Συνέχιση Δραστηριότητας 

580 Έγγραφες Διαβεβαιώσεις 

 

600-699 Χρησιμοποίηση Εργασίας Άλλων 

600 Ειδικά Ζητήματα – Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλου 

610 Χρησιμοποίηση της Εργασίας Εσωτερικών Ελεγκτών 

620 Χρησιμοποίηση της Εργασίας του Ειδήμονα του Ελεγκτή 

 

700-799 Συμπεράσματα Ελέγχου και Εκθέσεις 

700 Διαμόρφωση Γνώμης και Έκθεση επί Οικονομικών Καταστάσεων 

705 Διαφοροποίηση της Γνώμης στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

706 Παράγραφοι Έμφασης Θέματος και Παράγραφοι Άλλου Θέματος στην Έκθεση του 

Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

710 Συγκριτικές Πληροφορίες – Αντίστοιχοι Αριθμοί και Συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

720 Οι Ευθύνες του Ελεγκτή σχετικά με Άλλες Πληροφορίες σε Έγγραφα που Περιέχουν 

Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

800-899 Εξειδικευμένοι Τομείς 

800 Ειδικά Ζητήματα – Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων που Καταρτίζονται σύμφωνα με 

Πλαίσια Ειδικού Σκοπού 

805 Ειδικά Ζητήματα – Έλεγχοι Επιμέρους Οικονομικών Καταστάσεων και Συγκεκριμένων 

Στοιχείων, Λογαριασμών ή Κονδυλίων Οικονομικής Κατάστασης 

810 Αναθέσεις για Έκθεση επί Περιληπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 

 



 59 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

 

4.1 Γενικά Περί Ευθυνών Των Ελεγκτών 

 

Το αποτέλεσμα της ελεγκτικής εργασίας αφορά έναν σημαντικό αριθμό κοινωνικών 

ομάδων, όπως είναι οι μέτοχοι μιας επιχείρησης, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, η 

Κυβέρνηση, οι τράπεζες, οι προμηθευτές και γενικά οι πιστωτές. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, το εύρος των ατόμων και των αποφάσεων αυτών, 

που επηρεάζονται από το έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και το 

πόσο σημαντική και επιτακτική είναι η ορθή, απρόσκοπτη, ανεξάρτητη και συνεπής 

ελεγκτική εργασία. Σε αυτό το σημείο θα εισάγουμε την έννοια της «ευθύνης» των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ευθύνη όπως διαπιστώνουμε απέναντι στις 

προαναφερθείσες ομάδες και στα συμφέροντα τα οποία η κάθε ομάδα εκπροσωπεί. 

Την ευθύνη των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών μπορούμε να την διακρίνουμε σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες, την «Ηθική Ευθύνη» και τη «Νομική Ευθύνη». 

 Αρκετές συζητήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τα όρια της νομικής 

ευθύνης των ελεγκτικών εταιριών και των Ελεγκτών κατ’ επέκταση. Οι τέσσερις 

μεγαλύτερες ελεγκτικο–λογιστικές εταιρίες, PricewaterhouseCoopers, KPMG, 

Deloitte και Ernst & Young καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίσουν το ποσό 

των χρημάτων που μπορεί να είναι αναγκασμένες να καταβάλλουν στην περίπτωση 

που θεωρηθούν υπόλογες σε εταιρικό σκάνδαλο, υποστηρίζοντας πως το ρίσκο που 

συνεπάγεται η δουλειά τους είναι αρκετά μεγάλο. 

 Στην Ελλάδα, δεν έχουν προκύψει μέχρι σήμερα σοβαρές δικαστικές 

περιπτώσεις Ορκωτών Ελεγκτών με εξαίρεση την περίπτωση της "Τράπεζας 

Κρήτης". Στην Τράπεζα Κρήτης, μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών 

καταδικάστηκαν για αμέλεια και παράληψη καθήκοντος. Ο λόγος ήταν ότι κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου δεν ζήτησαν να πάρουν επιβεβαιωτική επιστολή από τράπεζα 

του εξωτερικού για κατάθεση ποσού που εμφανιζόταν να έχει καταθέσει η Τράπεζα 

Κρήτης σε αυτήν αλλά αρκέστηκαν στην επιβεβαίωση του τότε προέδρου της. 
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 Στην Ελλάδα η αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη των Ορκωτών 

Ελεγκτών έναντι των εταιριών που ελέγχουν αλλά και των τρίτων, ρυθμίζονται με το 

νόμο 2190/1920, Ν.Δ. 3329/1955 και το Π.Δ. 226/1992. Στον Ελεγκτή 

καταλογίζονται ευθύνες που οφείλονται σε απάτη, παραλήψεις, δόλο και βαριά 

αμέλεια, αθέτηση συμφωνίας και έλλειψη εχεμύθειας με αποτέλεσμα τη ζημία των 

μετόχων ή τρίτων προς την επιχείρηση.   

 Στις ΗΠΑ οι νομικές και οικονομικές κυρώσεις εναντίον των εταιριών 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι τόσο σημαντικές έτσι ώστε να διαμορφώνεται 

ένα κλίμα αναζήτησης τρόπων προστασίας των Ορκωτών Ελεγκτών από τις 

εξοντωτικές πολλές φορές ποινές. Ο Πίνακας 4.1. απεικονίζει τα ποσά που 

καταβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια από εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για 

διακανονισμό νομικών τους υποθέσεων.  

  

Πίνακας 4.1. Ποσά που καταβλήθηκαν από ελεγκτικές εταιρίες για διακανονισμό 

νομικών υποθέσεων 

Ελεγκτική Εταιρία 
Ελεγχόμενη       

Εταιρία 
Ποσό Διακανονισμού 

Ernst & Young Cendant $335 εκατομμύρια 

Ernst & Young Informix $34 εκατομμύρια 

Andersen Waste 

Management 
$75 εκατομμύρια 

Coopers & Lybrand 

(now Pricewaterhouse Coopers) 

Centennial 

Technologies 
$20 εκατομμύρια 

Andersen Sunbeam $110 εκατομμύρια 

PricewaterhouseCoopers Microstrategy $51 εκατομμύρια 

 

Πηγές: Μ. Maremont, ‘‘KPMG, Former Auditor of L&H, May Draw Investor Ire’’, The Wall Street 

Journal (January 18, 2001), N. Harris ‘‘Andersen to Pay $110 Million to Settle Sunbeam Accounting – 

Fraud Lawsuit’’, The Wall Street Journal (May 2, 2001) and J. Weil, ‘‘Pricewaterhouse Agrees to 

Settle Microstrategy Suit for $51 Million’’ The Wall Street Journal (May 10, 2001) 
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 Οι νέοι επιστήμονες που εισέρχονται σήμερα στο χώρο της Ελεγκτικής, οι 

επαγγελματίες Ελεγκτές, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και τα εκατομμύρια των 

χρηστών των εκθέσεων ελέγχου πρέπει να γνωρίζουν τις νομικές και πειθαρχικές 

ευθύνες που συνεπάγεται η άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος
45

. 

 

4.2 Η Νομική Ευθύνη 

 

Η Νομική Ευθύνη των Ελεγκτών διακρίνεται σε τρεις
46

 υποκατηγορίες και αυτές 

είναι: 

1. Αστική Ευθύνη 

Ο Ελεγκτής που αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας επιχείρησης, αναλαμβάνει 

ταυτόχρονα την υποχρέωση και την αντίστοιχη ευθύνη να εκτελέσει τη 

συμφωνηθείσα σύμβαση κατά τρόπο που αρμόζει στην επαγγελματική του ιδιότητα. 

Ο νόμος 2190/1920, άρθρο 37, παρ. 3 για την "ευθύνη των Ελεγκτών έναντι μόνο της 

εταιρίας" ορίζει ότι: «Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων των 

δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρίας. Η εκ του παρόντος 

ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωσις της εταιρίας 

παραγράφεται μετά διετίαν». Από τη διατύπωση αυτή προκύπτει ότι, η ευθύνη των 

Ελεγκτών είναι ατομική και όχι συλλογική, έστω και αν διενήργησαν τον έλεγχο δύο 

ή περισσότεροι Ελεγκτές. Όμως, όπως ρητά ορίζει το προηγούμενο άρθρο του νόμου 

2190, ευθύνη καταλογίζεται στον Ελεγκτή μόνο όταν υπάρχει παράβαση καθήκοντος, 

πταίσμα και ζημία. Η ευθύνη του Ελεγκτή είναι δικαιοπρακτική γιατί απορρέει από 

τη συμβατική σχέση του με την επιχείρηση που ελέγχει. Συγκεκριμένα, ο Ελεγκτής 

έχει αναλάβει συμβατικά την υποχρέωση έναντι της επιχείρησης, να διεξάγει με 

επιμέλεια τον έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων. Η μη εκπλήρωση ή η 

πλημμελής εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, συνιστά παράβαση των όρων της 

σύμβασης. 

Είναι πρακτικώς αδύνατο να προσδιοριστεί αντικειμενικά η επιμέλεια με την 

οποία ο Ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντα του. Και αυτό γιατί οι ιδιαιτερότητες κάθε 

ελεγχόμενης μονάδας, οι ιδιομορφίες του αντικειμένου της ελεγκτικής εργασίας, οι 

παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις στο επίπεδο των επαγγελματικών ικανοτήτων του 

                                                
45 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 479-480 
46 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 480-486 
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Ορκωτού Ελεγκτή και των συνεργατών του καθώς και άλλοι παράγοντες 

παρεμποδίζουν την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός ενιαίου κριτηρίου αντικειμενικής 

μέτρησης της επαγγελματικής του επιμέλειας. 

Γενικά, γίνεται αποδεκτό ότι ο κοινός ή ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ασκεί 

με εύλογη επιμέλεια τα καθήκοντά του, εάν: 

 επιδεικνύει την επιδεξιότητα και την κατάρτιση που θα επεδείκνυε 

οποιοσδήποτε άλλος εξίσου ικανός Ελεγκτής κατά την άσκηση του 

συγκεκριμένου ελέγχου, 

 ακολουθεί τα ελεγκτικά πρότυπα, τους κανόνες και τις οδηγίες του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών (αυτή η προυπόθεση ισχύει μόνο για τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές), 

 διερευνά εμπεριστατωμένα τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγει και 

αξιολογεί με ιδιαίτερη προσοχή την αποδεικτική τους ισχύ, 

 αναλαμβάνει την άσκηση του ελέγχου των λογιστικών καταστάσεων με 

ευθύτητα και καλή πίστη, 

 δεν δέχεται να αναλάβει τον έλεγχο γιατί φρονεί ότι τα προσόντα του και η 

γενική εμπειρία του δεν επαρκούν για το έργο αυτό, 

 φροντίζει ώστε οι συνεργάτες του να επιδεικνύουν εύλογη επιμέλεια. 

Σύμφωνα με ρητή απαγόρευση του ως άνω άρθρου, η ευθύνη των Ελεγκτών 

δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί, ενώ αυτό ισχύει για το χρόνο πριν 

από τη διενέργεια του ελέγχου, όχι όμως μετά την ολοκλήρωσή του. Μετά την 

επέλευση της ζημίας και τη γένεση της απαίτησης, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να 

παραιτηθεί από την αξίωσή της κατά των Ελεγκτών ή ακόμα να συμβιβαστεί με 

αυτούς. Οποιαδήποτε αξίωση κατά του Ελεγκτή, υπόκειται σε διετή παραγραφή. 

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, για τη θεμελίωση του πταίσματος δεν 

αρκεί η ελαφριά αμέλεια, αλλά απαιτείται να υπάρχει δόλος και βαριά αμέλεια και να 

είναι αποδεδειγμένο πως η ζημία προκλήθηκε από τη χρήση του πιστοποιητικού 

ελέγχου. Ο Ελεγκτής δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος ότι θα ολοκληρώσει το 

έργο του χωρίς λάθη και παραλείψεις. Για το λόγο αυτό δεν είναι σωστό να τον 

καθιστά κανείς υπεύθυνο για το αλάθητο, αλλά για αμέλεια, ασυνέπεια ή απιστία και 

απάτη προς κάθε έχοντα άμεσο ή έμμεσο έννομο συμφέρον στα πλαίσια του έργου 

του Ορκωτού Ελεγκτή. Τέλος, ενώ οι Ορκωτοί Λογιστές δεν εγγυώνται την ακρίβεια 

των μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων, θεωρούνται, όμως, υπεύθυνοι για την 



 63 

παραπλανητική εικόνα την οποία μπορεί να παρουσιάζουν προς τρίτους οι 

ελεγχόμενες αυτές καταστάσεις. 

Ο Ελεγκτής εξακολουθεί να φέρει ευθύνη για την ελεγκτική εργασία του και 

μετά την υποβολή του πιστοποιητικού ελέγχου στη διοίκηση της επιχείρησης. Έτσι, 

όταν διαπιστώσει ότι, λόγω μεταγενέστερων γεγονότων, η οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης δεν ήτανε αυτή που απεικόνιζαν οι λογιστικές καταστάσεις, μπορεί να 

τροποποιήσει το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ελέγχου. Η οποιαδήποτε τέτοια 

τροποποίηση, δημοσιεύεται σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας έτσι ώστε να γίνει 

γρήγορα γνωστή στο ευρύ επενδυτικό κοινό. 

Ειδικά για τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ισχύει η διάταξη του άρθρου 19 

του Π.Δ. 226/92, σύμφωνα με την οποία: 

 «Ο Ορκωτός Ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή 

παραλείψεώς του κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου 

εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και 

αποδεδειγμένα προκλήθηκε από τη χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου. Η ευθύνη 

προς αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη του πενταπλασίου του συνόλου των 

εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου ή του συνόλου των 

αμοιβών του ευθυνόμενου Ορκωτού Ελεγκτή κατά την προηγούμενη διαχειριστική 

περίοδο». 

 Το ανώτατο όριο της ευθύνης προς αποζημίωση θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί σχετικά χαμηλό αν αυτό συγκριθεί με τα πραγματικά οικονομικά 

συμφέροντα που επηρεάζονται από το περιεχόμενο μιας συνοπτικής έκθεσης ελέγχου 

και με τα ποσά αποζημιώσεων του Πίνακα 4.1. Η καθιέρωση αυτού του ορίου μπορεί 

να εκληφθεί μόνο ως μία πράξη πρόνοιας και προστασίας του νομοθέτη υπέρ των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία, σε ένα βαθμό, αποτελεί προνομιακή 

μεταχείριση που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στη σημερινή οικονομική 

πραγματικότητα. 

Ο Ελεγκτής ευθύνεται για αποζημίωση τρίτων, μετόχων, πιστωτών, 

επενδυτών, των οποίων τα συμφέροντα έβλαψε με πράξεις ή παραλείψεις του, με 

βάση τα άρθρα 914 και 919 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με το άρθρα 914  του 

Αστικού Κώδικα, ορίζεται ότι: «Ο παρά τον νόμον ζημιώσας άλλον υπαιτίως 

υποχρεούται εις αποζημίωσην». 

 Η ευθύνη των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προς τρίτα, εκτός της 

επιχείρησης, ενδιαφερόμενα μέρη, προκύπτει, εμμέσως πλην σαφώς, από τη διάταξη 
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του Π.Δ. 226/1992, άρθρο 16, παρ.2, σύμφωνα με το οποίο: «Οι Ορκωτοί Ελεγκτές ή 

ελεγκτικές εταιρίες…υποχρεούνται…να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ευθύνη 

οποιουδήποτε ζημιωθέντος φυσικού προσώπου κατά τα στην παρ.1 αναφερόμενα». Η 

κάλυψη αυτή πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίση με το 150% του συνόλου των 

αμοιβών που έλαβε ο Ορκωτός Ελεγκτής (ή η ελεγκτική εταιρία ή η κοινοπραξία) 

κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ή με το δεκαπλάσιο του συνόλου των 

εκάστοτε ετησίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου (όποιο όριο είναι 

ανώτερο). Εναλλακτικά, κάθε ελεγκτική εταιρία ή κοινοπραξία έχει τη δυνατότητα να 

επενδύσει σε τίτλους ελληνικού δημοσίου ποσό τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο 

του συνόλου των εκάστοτε αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου. 

 Σε ότι αφορά το βάρος της απόδειξης σημειώνεται ότι, στην περίπτωση της 

ενδοσυμβατικής ευθύνης του Ορκωτού Λογιστή τεκμαίρεται η υπαιτιότητά του για τη 

ζημιά του ενάγοντος (νόθος αντικειμενική ευθύνη) και άρα πρέπει να αποδείξει ότι 

δεν έχει υπαιτιότητα. Αντίθετα, στην περίπτωση της αδικοπρακτικής ευθύνης το 

βάρος της απόδειξης όλων των πραγματικών περιστατικών και της υπαιτιότητας το 

φέρει ο ζημιωθείς.  

2. Ποινική Ευθύνη 

Ο νόμος 2190/1920, με τα άρθρα 63β, 63γ παρ.2 και παρ.3, οριοθετεί την 

ποινική ευθύνη του Ελεγκτή όταν αυτός παραβαίνει το καθήκον της μη παράνομης 

θεώρησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της εχεμύθειας και της δήλωσης 

κολλήματος διορισμού του ως Ελεγκτή. 

Το άρθρο 63β του νόμου 2190/1920 ορίζει ότι: 

«Ελεγκτές ανωνύμων εταιριών…αν από αμέλεια θεώρησαν ως νομίμως 

έχοντα, ισολογισμό που καταρτίστηκε παρά τις διατάξεις του νόμου και του 

καταστατικού, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών και με χρηματική ποινή 

μέχρι 80.000 δραχμές ή με μία από τις ποινές αυτές. Σε περίπτωση όμως δόλου 

τιμωρούνται με βάση τις ποινές του άρθρου 57». 

Το άρθρο 63γ παρ.2 του ίδιου νόμου για την παράβαση του καθήκοντος της 

εχεμύθειας ορίζει ότι: 

«Τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών πας ελεγκτής ανωνύμων 

εταιριών, όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεμύθειαν, περί των παρ’ αυτού 

παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρίας…». 

 Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις ελέγχου που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια των άρθρων 36 και 40 του ν. 2190/1920, δηλαδή από 
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εξωτερικούς μη Ορκωτούς Ελεγκτές. Είναι αυτονόητο ότι η παράβαση του άρθρου 

63γ παρ.2 επιφέρει και αστική ευθύνη. 

 Το ίδιο θέμα της παράβασης του καθήκοντος της εχεμύθειας καλύπτει και το 

άρθρο 16 του Π.Δ. 226/1992 το οποίο ορίζει ότι: 

«Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια περί των 

όσων λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Την υποχρέωση αυτή 

έχουν επίσης τόσο το ελεγκτικό όσο και το λοιπό προσωπικό που απασχολεί ο 

Ορκωτός Ελεγκτής…». 

Αναφορά στην ποινική ευθύνη του Ελεγκτή για παράβαση του καθήκοντος 

της εχεμύθειας έκανε και ο παλαιός νόμος Ν.Δ. 3329/1955, άρθρο 12, παρ.5: 

«Ο Ορκωτός Λογιστής, ο Βοηθός Ορκωτός Λογιστής και ο Δόκιμος Ορκωτός 

Λογιστής υποχρεούνται να τηρούν αυστηράν εχεμύθειαν περί των όσων ήθελαν λάβει 

γνώσιν κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων του. Κατά το Ν.Δ. 3329/55 άρθρα 12 και 

16 παρ.5, η μη τήρηση της εχεμύθειας υπό Ορκωτού Λογιστή, Βοηθού κ.λ.π., πλην 

της πειθαρχικής διώξεως…τιμωρείται και κατά τα άρθρα 252 και 458 του Ποινικού 

Κώδικα…». 

Ο Ελεγκτής υποχρεούται να είναι εχέμυθος σχετικά με τα όσα υποπίπτουν 

στην αντίληψή του κατά την άσκηση του ελέγχου. Οι περισσότερες μάλιστα από τις 

πληροφορίες που συλλέγει, όπως είναι στοιχεία κόστους, όροι αγοράς, έκδοση 

μετοχών κ.λ.π., είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της επιχείρησης, και τυχόν 

κοινοποίησή τους θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά της. Ευνόητο 

είναι πως η ευθύνη του Ελεγκτή για εχεμύθεια δεν έχει να κάνει με πληροφορίες που 

δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται, με διάφορους τρόπους, σε τρίτους, όπως Υπουργείο 

Εμπορίου, Εφορία, Χρηματιστήριο, Νομαρχία, Τράπεζα της Ελλάδος, το Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών και άλλα, και βεβαίως εφόσον η κοινοποίηση αυτή επιβάλλεται 

από το νόμο. 

Η τήρηση του απορρήτου αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα στις σχέσεις μεταξύ 

του Ελεγκτή και της επιχείρησης. Δεν πρέπει ο ανεξάρτητος Ελεγκτής να διαδίδει τις 

πληροφορίες που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση της εργασίας του, παρά μόνο όταν 

ο νόμος του το επιβάλλει ή του επιτρέπει. Ακόμη, ο Ελεγκτής δεν πρέπει να 

χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για ίδιο όφελος ή όφελος τρίτων. 

Σε σχέση πάντα με τη φύλαξη του επαγγελματικού απορρήτου, ο Ελεγκτής 

πρέπει να διασφαλίζει ότι και το ελεγκτικό προσωπικό, που λαμβάνει γνώση των 

εμπιστευτικών στοιχείων, άσχετα με το εάν αποτελείται ή όχι από μέλη του 
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επαγγέλματος, θα είναι εχέμυθο. Τέλος, όταν επέρχεται ανάγκη να ληφθεί η γνώμη 

προσώπων, που δεν δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο, θα πρέπει ο 

Ελεγκτής να ενημερώσει, οπωσδήποτε, τον πελάτη του, ειδάλλως σε περίπτωση 

αποκάλυψης δεδομένων των πρώτων σε τρίτους, η ευθύνη θα επιρριφθεί στον 

Ορκωτό Ελεγκτή. 

Ο Ελεγκτής φέρει ποινική ευθύνη όταν αποσιωπά, λόγω εξαίρεσης από την 

πραγματοποίηση του ελέγχου. Σύμφωνα με το άρθρο 63γ παρ.3 τιμωρείται με 

φυλάκιση μέχρι τριών μηνών κάθε Ελεγκτής, ο οποίος «…δεν εδήλωσε κώλυμα 

ασκήσεως ελέγχου προκειμένου περί εταιριών εις ας υπηρετεί οπωσδήποτε ή 

τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών και είχε τας ιδιότητας ταύτας 

οποτεδήποτε κατά το διάστημα δύο ετών προ της ημέρας καθ’ ην ανετέθη αυτώ η 

άσκησις του ελέγχου. Το αυτό εφαρμόζεται και όταν ο Ελεγκτής υπηρετεί εις 

εταιρίαν διοικούσαν κατ’ ουσίαν την εταιρίαν εφής διετάχθη ο έλεγχος». 

Με την ποινική αυτή διάταξη επιδιώκεται η αποτροπή της αποσιώπησης λόγω 

εξαίρεσης με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του Ελεγκτή από την 

ελεγχόμενη εταιρία.  

3. Πειθαρχική Ευθύνη 

Η Πειθαρχική ευθύνη στοιχειοθετείται, για όλα τα μέλη του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών (Ορκωτό ή επίκουρο ή δόκιμο ή ασκούμενο), σύμφωνα με το 

άρθρο 20 του Π.Δ. 226/92, όταν αυτά:  

       Ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους. 

       Επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά, στην οποία περιλαμβάνεται και η 

διαπραγμάτευση της αμοιβής του υποχρεωτικού ελέγχου. 

       Προβούν σε παράβαση του νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή των 

δεοντολογικών κανόνων που αναφέρονται στην επαγγελματική του 

κατάσταση και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. 

Ο Ελεγκτής που έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα παραπέμπεται με 

απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου στο Τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο του 

Σ.Ο.Ε.Λ., το οποίο αποτελείται από: 

 έναν εν ενεργεία ή πρώην δικαστικό λειτουργό, ως πρόεδρο 

 ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου και 

 έναν Ορκωτό Ελεγκτή εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση του Σώματος. 
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Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εφόσον διαπιστώσει την ενοχή του εγκαλούμενου, 

μπορεί να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές: 

 Οριστική παύση. 

 Προσωρινή παύση μέχρι 6 μήνες. 

 Πρόστιμο μέχρι 1.000.000 δρχ. 

 Επίπληξη. 

Αν το Εποπτικό Συμβούλιο κρίνει ότι το αποδιδόμενο παράπτωμα είναι 

ελαφρύ και δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια αυτού δύναται αντί της 

παραπομπής να προβεί σε αυστηρές συστάσεις. 

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του 

θεσμοθετηθέντος με το Ν. 3148/2003 εποπτικού φορέα της Ε.Λ.Τ.Ε. είναι: 

 Σύσταση 

 Επίπληξη 

 Πρόστιμο ύψους μέχρι € 50.000 

 Προσωρινή αναστολή άσκησης του επαγγέλματος μέχρι ένα έτος 

 Οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. 

Αν διαπιστωθεί ότι στην παράβαση είχε συμμετοχή μέλος της διοίκησης της 

ελεγκτικής εταιρίας στην οποία ανήκει ο διενεργήσας τον έλεγχο Ορκωτός Ελεγκτής 

Λογιστής, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο 

επιβάλλονται και κατά αυτής. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο του προστίμου 

που επιβάλλεται στην περίπτωση (γ) της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται σε € 

1.000.000.  

 

4.3 Η Ηθική Ευθύνη 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής/Λογιστής, όπως και κάθε μέλος ενός επαγγέλματος που έχει 

αναλάβει (θεσμοθετημένα ή άτυπα) να εξυπηρετήσει πρακτικά αλλά αποτελεσματικά 

κάποια συγκεκριμένη ανάγκη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, έχει, πέρα και 

εκτός από τη νομική ευθύνη, και  ηθική ευθύνη
47

 έναντι της κοινωνίας και των 

συγκεκριμένων πελατών του. Η ευθύνη αυτή επιβάλλεται από το σώμα των Ορκωτών 

Ελεγκτών/Λογιστών σε πολλές χώρες με τη μορφή ενός επαγγελματικού κώδικα 

συμπεριφοράς προς τους πελάτες, όπως επίσης υπάρχει και κώδικας συμπεριφοράς 

                                                
47 Κάντζος Κ. – Χονδράκη Α. (2006), σελ. 72-74 
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προς τα άλλα μέλη του σώματος. Και τούτο γιατί οι νομικά προσδιορισμένες ευθύνες 

δεν επαρκούν να περιγράψουν αλλά και να διαμορφώσουν πλήρως και σε κάθε 

περίπτωση την πρέπουσα στην πράξη συμπεριφορά κάθε επαγγελματία. Ο κώδικας 

αυτός συμπεριφοράς, που οικειοθελώς αναλαμβάνει να επιβάλλει στα μέλη του ένα 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, δεν είναι τίποτα άλλο από την αναγνώριση της ευθύνης, 

την οποία επιβάλλει η κοινωνική διάσταση του επαγγέλματος. Ένας τέτοιος κώδικας 

ηθικής ευθύνης είναι κάτι παραπάνω από μια κωδικοποιημένη συμπεριφορά. 

Εξυπηρετεί και το ίδιο το επάγγελμα προστατεύοντας και επενδύοντας αυτό με το 

κατάλληλο κοινωνικό image. Είναι ένα μήνυμα και μια υπόσχεση προς τα έξω ότι το 

επάγγελμα έχει συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους που εξυπηρετεί, και ότι 

ενδιαφέρεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς την κοινωνία με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Το κοινό έχει ανάγκη να εμπιστευτεί τον Ορκωτό Ελεγκτή 

ως προς την ικανότητα και τις προθέσεις του να το εξυπηρετήσει στις συγκεκριμένες 

ανάγκες για τις οποίες ο θεσμός του Ορκωτού Ελεγκτή έχει εγκαθιδρυθεί, με ευθύνη 

και συνέπεια, προσωπική και ηθική, και όχι απλώς οικονομική, όπως, ίσως μια 

επιχείρηση άλλου αντικειμένου θα έκανε. Η προσωπική ηθική εγγύηση του Ορκωτού 

Ελεγκτή είναι το σημαντικότερο στοιχείο που συντελεί στη δημιουργία της 

εμπιστοσύνης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες χρησιμοποιούν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις που φέρουν την υπογραφή Ορκωτών 

Ελεγκτών/Λογιστών. 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένος και γενικός κώδικας κοινωνικής, επαγγελματικής 

συμπεριφοράς και ηθικής ευθύνης, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους 

Ελεγκτές και σε όλες τις περιπτώσεις. Οι σχετικοί κανόνες και τα πρότυπα έχουν 

διαμορφωθεί με τη μακροχρόνια άσκηση του θεσμού και την πείρα που 

συσσωρεύεται και περνά στις επερχόμενες γενεές, αλλά και συνεχίζουν να 

διαμορφώνονται για να αντιμετωπιστούν καινούργιες καταστάσεις και κοινωνικά 

δεδομένα, καθώς ολόκληρη η κοινωνία αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.  

 Για τους Ορκωτούς Λογιστές, ως παράδειγμα, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ο κώδικας επαγγελματικής συμπεριφοράς του Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών των ΗΠΑ (Code of Professional Ethics by the American Institute of 

Certified Public Accountants). Από την πλευρά τους, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές στις 

ΗΠΑ έχουν το δικό τους κώδικα επαγγελματικής ευθύνης και συμπεριφοράς, που 

επιμελείται το Institute of Internal Auditors των ΗΠΑ. Οι κώδικες αυτοί αναφέρονται 

με λεπτομέρεια σε συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και αντιμετώπισης 
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επαγγελματικών θεμάτων και καταστάσεων. Οι βασικές διαστάσεις μιας ηθικής 

συμπεριφοράς του Ορκωτού Ελεγκτή προς το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή τους 

πελάτες του, αναφέρθηκαν νωρίτερα στα γενικά πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία 

τούτος θα πρέπει να είναι αντικειμενικός, εχέμυθος, δίκαιος και ικανός και να τους  

εξυπηρετεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με το θεσμό του 

ανεξάρτητου Ελεγκτή. Στα πλαίσια αυτά ο Ορκωτός Ελεγκτής θα πρέπει να μπορεί 

να διαμορφώσει την προσωπική συμπεριφορά του και ακόμα να επιβάλλει στον εαυτό 

του ιδιαίτερες υποχρεώσεις και επιπλέον ευθύνες προς τους πελάτες του. 

 Αναφορικά με την επαγγελματική συμπεριφορά των Ορκωτών Ελεγκτών της 

Ελλάδος, από τον νόμο προβλέπονται μια σειρά από προληπτικές απαγορεύσεις και 

οδηγίες αλλά και κυρώσεις (άρθρο 15 και 20-22, Π.Δ. 226/92). Για την ειδικότερη, 

όμως, προσωπική ηθική συμπεριφορά των μελών του επαγγέλματος, και κάθε 

επαγγέλματος, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κυρώσεις και μια τέτοια ηθική 

επαφίεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της αποκλειστικά  στην ακεραιότητα του 

χαρακτήρα ενός εκάστου επαγγελματία.  

 

4.4 Η Ευθύνη των Ελεγκτών Διεθνώς 

 

Το θέμα της ευθύνης των Ελεγκτών για την ποιότητα του ελεγκτικού τους έργου είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό. Διεθνώς, n ευθύνη
48

 αυτή μπορεί να διακριθεί σε τρία είδη:  

 Αστική ευθύνη (ευθύνη αποζημίωσης προς ζημιωθέντα πρόσωπα). 

 Ποινική ευθύνη (ευθύνη για παράβαση του ποινικού δικαίου).  

 Πειθαρχική ευθύνη (ευθύνη για παράβαση του πειθαρχικού κανονισμού που 

ρυθμίζει τη λειτουργία του επαγγέλματος).  

  Από τις τρεις μορφές ευθύνης στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες της 

οικονομίας της αγοράς (ιδιαίτερα Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία) n πλέον 

σημαντική είναι n αστική ευθύνη, δηλαδή n ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση 

πλημμελούς έλεγχου. Η ευθύνη αυτή, στις περισσότερες χώρες εξακολουθεί να είναι 

εις ολόκληρο και σε πολλές από αυτές απεριόριστη
49

. Ο νομικός όρος «εις ολόκληρο 

ευθύνη» (joint and several liability) σημαίνει ότι: εάν για μια ζημιά που προκλήθηκε 

σε τρίτο ευθύνονται δύο ή περισσότερα πρόσωπα, ο ζημιωθείς δύναται να διεκδικήσει 

                                                
48 Καραμάνης Κ. (2008), σελ. 137-141 
49 Απεριόριστη ευθύνη σημαίνει ότι δεν τίθεται περιορισμός στο ποσό για το οποίο ένα πρόσωπο έχει  

ευθύνη αποζημίωσης. 
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το σύνολο της αποζημίωσης από οποιονδήποτε από τους ευθυνόμενους και άσχετα 

από το βαθμό εμπλοκής του καθενός. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρία δημοσιεύσει 

παραπλανητικές καταστάσεις με αποτέλεσμα ένας μέτοχος ή επενδυτής να υποστεί 

ζημιά, ο ζημιωθείς μπορεί να στραφεί διεκδικώντας  αποζημίωση αποκλειστικά         

κατά του Ελεγκτή εφόσον αποδειχθεί ότι αυτός διενήργησε πλημμελή έλεγχο. Το 

δικαίωμα αυτό του ζημιωθέντος ισχύει άσχετα από την ευθύνη των μελών της 

διοίκησης και το δικαίωμά του να στραφεί για αποζημίωση και κατά αυτών. Στον 

αντίποδα της «εις ολόκληρο ευθύνης» βρίσκεται n «επιμεριζόμενη και αναλογική 

ευθύνη» (separate and proportionate liability). Στην επιμεριζόμενη και αναλογική 

ευθύνη, n επιμέτρηση της αποζημίωσης γίνεται ανάλογα με το ποσοστό υπαιτιότητας 

των ευθυνόμενων. Δηλαδή, εάν το δικαστήριο κρίνει ότι ο Ελεγκτής ευθύνεται κατά 

40% στην πρόκληση ζημίας, το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο 

Ελεγκτής περιορίζεται στο 40% του συνολικού ποσού.  

 Ο Ελεγκτής συνδέεται συμβατικά για τη διενέργεια του ελέγχου μόνο με τον 

πελάτη του, δηλαδή το νομικό πρόσωπο της εταιρίας. Στην πράξη, όμως, n έκθεση 

του Ελεγκτή μπορεί νομίμως να χρησιμοποιείται από μια σειρά από άλλα πρόσωπα, 

όπως σημερινοί ή μελλοντικοί μέτοχοι, πιστωτές, ομολογιούχοι και άλλοι δανειστές, 

προμηθευτές, τράπεζες, εργαζόμενοι, πελάτεs, κράτος κ.λπ. Σε ό,τι τώρα αφορά τόσο 

στο πρόσωπα προς τα οποία ο Ελεγκτής πράγματι υπέχει ευθύνη, όσο και στην 

έκταση αυτής της ευθύνης, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις από Χώρα 

σε Χώρα, ενώ σημαντικές μεταβολές έχουν γίνει διαχρονικά.  

Στις αγγλοσαξονικές χώρες, με το ιδιαίτερο σύστημα δικαίου (case law 

system) έχει δημιουργηθεί μια αρκετά εκτεταμένη νομολογία Μια σημαντική 

υπόθεση είναι n "Ultramares Corporation vs. Touche and Others" στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, που χρονολογείται από το έτος 1931. Στην υπόθεση αυτή, ο δικαστής 

δέχθηκε ότι αν και υπήρχε αμέλεια εκ μέρους των Ελεγκτών με αποτέλεσμα να μην 

εντοπιστεί ότι το εμφανιζόμενο υπόλοιπο πελατών ήταν ανύπαρκτο, εντούτοις οι 

Ελεγκτές δεν όφειλαν αποζημίωση σε πιστωτές της επιχείρησης. Το σκεπτικό της 

υπόθεσης ήταν ότι οι πιστωτές δεν ήταν οι άμεσοι αποδέκτες των υπηρεσιών του 

Ελεγκτή (primary beneficiary), ούτε έστω ένα συμβατικά συνδεόμενο με τον Ελεγκτή 

πρόσωπο, προ της διενέργειας του ελέγχου. 

Μια άλλη πρόσφατη (1990) υπόθεση είναι n "Caparo Ιndustries, PLC vs. 

Dickman and Others" στη Μ. Βρετανία. Η υπόθεση αυτή έφτασε στο Ανώτατο 

Βρετανικό Δικαστήριο (House of Lords) το οποίο έκρινε ότι για τον προσδιορισμό 
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της ευθύνης των Ελεγκτών το βασικό κριτήριο είναι ο σκοπός για τον οποίο 

διενεργείται ο έλεγχος. Στην περίπτωση των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων το δικαστήριο αυτό έκρινε ότι σκοπός του ελέγχου είναι n άσκηση 

λογοδοσίας (stewardship). Δηλαδή, το δικαστήριο έκρινε ότι ο έλεγχος αποσκοπεί 

στο να δώσει στους μετόχους τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να κρίνουν την 

διαχείριση της επιχείρησης από τη διοίκηση την παρελθούσα χρήση, για να ασκήσουν 

το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση και να επηρεάσουν την πολιτική και τη 

διοίκηση της επιχείρησης στο μέλλον. Δηλαδή, με την υπόθεση "Caparo vs. 

Dickman" "το δικαστήριο δεν αναγνώρισε υπευθυνότητα του Ελεγκτή απέναντι σε 

άλλους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Σε ότι αφορά στην ποινική ευθύνη των Ελεγκτών, το θέμα αυτό ρυθμίζεται 

από τη νομοθεσία κάθε χώρας, με βάση το σύστημα ποινικού δικαίου που ισχύει. 

Σημειώνεται πάντως ότι ο "νόμος Sarbanes-Oxley" προβλέπει βαριές ποινικές 

ευθύνες για μια σειρά από πράξεις, όπως μη διαφύλαξη των φύλλων ελέγχου, 

καταστροφή φύλλων ελέγχου και εταιρικών εγγράφων, ενώ διαρκεί έρευνα 

δικαστικών αρχών κ.λ.π.  

Τέλος, σε ό, τι αφορά στην πειθαρχική ευθύνη των Ελεγκτών και τον 

πειθαρχικό έλεγχο, παραδοσιακά αυτό ήταν στην αρμοδιότητα των επαγγελματικών 

ενώσεων των Ορκωτών Ελεγκτών. Τα τελευταία χρόνια, όμως, ύστερα από μια σειρά 

ελεγκτικών σκανδάλων έχει διαμορφωθεί μια σαφής τάση ο πειθαρχικός έλεγχος και 

γενικότερα η εποπτεία της λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος να γίνει πιο 

ουσιαστική και να ανατεθεί σε ανεξάρτητες αρχές.  

 

4.5 Προσεγγίσεις Ελαχιστοποίησης της Νομικής Ευθύνης 

 

Ένα σημαντικό πρακτικό και νομικό ζήτημα είναι ο περιορισμός της αστικής ευθύνης 

του Ελεγκτή. Το ελεγκτικό επάγγελμα στις αγγλοσαξονικές χώρες ισχυρίζεται ότι τα 

κόστη αποζημίωσης λόγω δικαστικών αποφάσεων, για εξωδικαστική επίλυση τέτοιων 

υποθέσεων και για αγορά επαγγελματικής ασφάλισης, αντιπροσωπεύουν το 10% του 

κύκλου εργασιών των ελεγκτικών εταιριών. Το ποσό αυτό θεωρείται από το 

επάγγελμα ως εξαιρετικά δυσβάστακτο
50

. Στις χώρες αυτές, έχει προταθεί ο 

                                                
50 Υπάρχουν βέβαια αμφισβητήσεις για το ύψος του ποσού αυτού (Cousins, et al.,1988). Οι ίδιοι 

συγγραφείς μάλιστα εκτιμούν ότι το αντίστοιχο κόστος ασφάλισης για άλλους επαγγελματίες 

(ιατρούς, οδοντίατρους, εκτιμητές) στη Μ. Βρετανία  κυμαίνεται μεταξύ του 10% και του 20%.     
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ισχυρισμός ότι ο κίνδυνος δικαστικών διώξεων και καταβολής αποζημίωσης,  

λειτουργεί ως αντικίνητρο για την προσέλκυση νέων και ικανών στο επάγγελμα ή 

ακόμη ότι απωθεί στελέχη ελεγκτικών εταιριών από το να επιζητήσουν προαγωγή 

στη θέση του συνεταίρου, θέση που συνεπάγεται όλες τις αστικές ευθύνες. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το διεθνές ελεγκτικό επάγγελμα έχει από πολλών 

ετών ξεκινήσει μια εκστρατεία με σκοπό τον περιορισμό της αστικής ευθύνης του 

Ελεγκτή. Ένα από τα βασικά εργαλεία είναι n άσκηση πολιτικής πίεσης στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων (Iobbying). Για παράδειγμα, στη Μ. Βρετανία έχει προταθεί n 

αντικατάσταση της "εις ολόκληρο ευθύνης" με την "επιμεριζόμενη και αναλογική 

ευθύνη"
51

. Η πρόταση αυτή έχει γίνει και άμεσα από επαγγελματικές οργανώσεις 

Ορκωτών Ελεγκτών, όπως το Institute of Chartered Accountants of Scotland. Το 

εύλογο επιχείρημα είναι ότι αποτελεί αδικία, όταν ευθύνονται και άλλοι (π.χ. τα μέλη 

της διοίκησης του πελάτη), να καλούνται να καταβάλουν το σύνολο της αποζημίωσης 

αποκλειστικά οι Ελεγκτές, επειδή αυτοί έχουν επαγγελματική ασφάλιση ή  "βαθιές 

τσέπες" (deep pockets). Το αντεπιχείρημα, βέβαια, είναι ότι ο περιορισμός της 

αστικής ευθύνης θα καταργούσε ένα βασικό κίνητρο για τους Ελεγκτές να διενεργούν 

ελέγχους υψηλής ποιότητας.  

Ένα δεύτερο μέσο για τη μείωση της ευθύνης του Ελεγκτή (στη Μ. Βρετανία 

και αλλού) είναι πρόταση να γίνει υποχρεωτική n επαγγελματική ασφάλιση για τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε, για όσους ζημιώνονται, 

μια δεύτερη πηγή για διεκδίκηση αποζημίωσης. Ωστόσο, το βρετανικό ελεγκτικό 

επάγγελμα είχε μόνο μερική επιτυχία, αφού n επαγγελματική ασφάλιση των 

διοικούντων που θεσπίστηκε είναι μόνο προαιρετική. Ένα τρίτο μέτρο είναι ο εκ του 

νόμου περιορισμός της ευθύνης των Ελεγκτών σε συγκεκριμένο ποσό (Iiability cap), 

μέτρο που ισχύει σε αρκετές χώρες. Σε άλλες χώρες, όμως, μεταξύ αυτών και στη Μ. 

Βρετανία, απαγορεύεται εκ του νόμου n συμφωνία μεταξύ Ελεγκτή και άλλων μερών 

για περιορισμό της αστικής ευθύνης για υποχρεωτικούς ελέγχους, για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος
52

.  

Τέλος, ένας άλλος  στόχος που έχει επιδιώξει το ελεγκτικό επάγγελμα είναι n 

δυνατότητα των Ελεγκτών να προσφέρουν υπηρεσίες μέσα από εταιρικά σχήματα με 

περιορισμένη αστική ευθύνη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται n προσωπική περιουσία 

                                                                                                                                       
 
51 Freedman and Finch, (1997), σελ. 387-423 
52 Napier, (1998), σελ. 105-128 
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των Ελεγκτών-Εταίρων. Για παράδειγμα, στη Μ. Βρετανία ο "εταιρικός νόμος του 

1989" (Companies Act 1989) έδωσε το δικαίωμα στους Ελεγκτές να συστήνουν 

"ανώνυμες εταιρίες" (Limited Liability Companies), μέτρο που κρίθηκε 

ικανοποιητικό. Μια άλλη πρόταση του βρετανικού επαγγέλματος ήταν n "ομόρρυθμη 

εταιρία περιορισμένης ευθύνη (Iimited liability partnership). Ανάλογη θέση στο θέμα 

του περιορισμού της ευθύνης έχει πάρει ιστορικά το επάγγελμα και στις ΗΠΑ. Τέλος, 

αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο στο θέμα της ευθύνης του Ελεγκτή, όσο και στο θέμα 

της επαγγελματικής ασφάλισής του για τη μείωση της ευθύνης, n Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν έχει, μέχρι σήμερα, προβεί στη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων
53

.  

Συμπληρωματικά, έχουν προταθεί τα παρακάτω μέτρα για την 

ελαχιστοποίηση της νομικής ευθύνης
54

 των Ελεγκτών, και αυτά είναι:  

       Σε επίπεδο Επαγγέλματος 

─ Θέσπιση αποτελεσματικότερων ελεγκτικών προτύπων και αναθεώρηση 

ελεγκτικών προτύπων τα οποία δημιούργησαν πρόβλημα εφαρμογής. 

─ Ενημέρωση των χρηστών των εκθέσεων ελέγχου, έτσι ώστε να αντιληφθούν 

την πραγματική έκταση της ευθύνης των Ελεγκτών και ιδιαίτερα σε θέματα 

που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας της ελεγχόμενης 

επιχείρησης στο προβλεπτό μέλλον, την ανακάλυψη απάτης, παράνομων 

ενεργειών κ.λ.π. 

─ Συνεχή βελτίωση και εμπλουτισμό του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας 

και τιμωρία των μελών που δεν συμμορφώνονται με αυτόν. 

 Σε επίπεδο Ελεγκτικής Εταιρίας ή Ελεγκτή 

─ Προσεκτική αξιολόγηση της ακεραιότητας των υποψήφιων πελατών. 

─ Ενίσχυση του συστήματος ελέγχου ποιότητας με απόδοση ιδιαίτερης έμφασης 

στην ποιότητα του ελεγκτικού έργου και στην πραγματοποίηση ελέγχων 

ποιότητας. 

─ Πλήρης συμμόρφωση προς τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες της 

Ελεγκτικής και πιστή τήρηση των γενικώς αποδεκτών αρχών της λογιστικής. 

─ Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ελεγκτών σε όλες τις φάσεις του 

ελεγκτικού έργου. 

─ Άμεση εξέταση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πρόδρομων σημείων 

ύπαρξης κινδύνων που οδηγούν σε δικαστικές διεκδικήσεις. 

                                                
53 Καραμάνης Κ. (2008), σελ. 141-142 
54 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 508-509 
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─ Εξαιρετική προσοχή σε όλες τις φάσεις της ελεγκτικής διαδικασίας. 

─ Επιμελής σχεδιασμός και τεκμηρίωση του ελεγκτικού έργου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 

 

 

5.1 Γενικά 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο επαφής και 

επικοινωνίας ανάμεσα στις εταιρίες και τους διάφορους χρήστες τους. Επιπλέον, η 

πληροφόρηση που αντλείται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις παίζει έναν 

κρίσιμο ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και στην κοινωνία γενικότερα διότι 

η σωστή λήψη αποφάσεων στηρίζεται στην καλή πληροφόρηση. 

Η πληροφόρηση αποτελεί βασικότατο συστατικό κατά την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Ως διαδικασία λήψης αποφάσεων ορίζεται «η συστηματική διεργασία 

που ακολουθεί την εξής σειρά: προσδιορισμός του προβλήματος, διατύπωση 

εναλλακτικών λύσεων, ανάλυση επιπτώσεων, επιλογή και εφαρμογή λύσης, 

αξιολόγηση και επαναπληροφόρηση»
55

. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ρόλος της 

πληροφορίας στα περισσότερα στάδια της παραπάνω διαδικασίας είναι ευκρινής.   

Όσοι έχουν νόμιμο συμφέρον και βρίσκονται εκτός οργανισμού (τράπεζες, 

πιστωτές, νέοι μέτοχοι, κράτος και όργανα αυτού) βασίζονται στην πληροφόρηση που 

προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενώ όσοι βρίσκονται εντός αυτού (μέτοχοι, 

προσωπικό, διοίκηση) έχουν διαθέσιμο έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών που δεν είναι 

προσβάσιμες από άτομα εκτός αυτού
56

. Συνάγεται λοιπόν το συμπέρασμα, ότι είναι 

κριτικής σημασίας, η διασφάλιση της ποιότητας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

Εξάλλου, και  το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (Δ.Λ.Π. 1) "Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων", αναφέρει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να βασίζονται σε πέντε κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 την κατανοητότητα, 

 τη συνάφεια, 

                                                
55 Montana P. & Charnov B. (2002), σελ. 121 
56 Κοντάκου Α. & Παπασπύρου Α. (1993), σελ. 19 
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 την αξιοπιστία, 

 τη σημαντικότητα και  

 τη συγκρισιμότητα,  

ώστε να είναι χρήσιμες για τον ευρύ κύκλο χρηστών που χρειάζεται να λάβουν 

οικονομικές αποφάσεις.  

Τα βασικά πλεονεκτήματα που αναγάγουν τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ως βασικούς παρόχους χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι ότι
57

:  

 Προσφέρουν φθηνή πληροφόρηση καθώς οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

είναι διαθέσιμες τόσο στον τύπο όσο και στο διαδίκτυο.  

 Παρά το γεγονός ότι αφορούν προηγούμενη χρήση παρέχουν την πλέον 

έγκαιρη πληροφόρηση από όλες τις υπόλοιπες διαθέσιμες πηγές. 

 Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται είναι άμεσα επεξεργάσιμες. 

 Η πληροφόρηση θεωρείται αξιόπιστη καθώς οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί και ελεγχθεί από επαγγελματίες (λογιστές και 

ορκωτούς ελεγκτές).   

 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που είναι υποχρεωμένες οι οικονομικές 

μονάδες να συντάσσουν στην Ελλάδα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ. του 

Νόμου 2190/20 και του Κ.Β.Σ. Π.Δ. 186/92 άρθρ. 29 στο τέλος κάθε χρήσης 

καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο (απογραφών και ισολογισμού) που τηρεί η 

οικονομική μονάδα και δημοσιεύονται σε ανάλογο τεύχος του Φ.Ε.Κ.  

 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι 

παρακάτω: 

 Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης. 

 Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.  

 Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων. 

 Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης. 

 Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. 

Με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), επήλθαν νέα 

δεδομένα όσον αφορά τις απαραίτητες προς δημοσίευση χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Στην Ελλάδα τα εν λόγω πρότυπα προγραμματίστηκαν να εφαρμοστούν 

από την 1
η
 Ιανουαρίου 2003 με τον Νόμο 2292 του 2002 ο οποίος και εφάρμοζε 

σχετική ευρωπαϊκή απόφαση. Λόγω όμως δυσκολιών προσαρμογής, η εφαρμογή τους 

                                                
57 Κάντζος Κ. (1994), σελ. 24 
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παρατάθηκε για δύο έτη και πιο συγκεκριμένα την 1
η
 Ιανουαρίου 2005 με τον Νόμο 

3229 του 2004. Έτσι μετά την ανωτέρω ημερομηνία όλες οι εταιρίες που οι μετοχές 

τους είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο της Σοφοκλέους είναι 

υποχρεωμένες να υιοθετούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα 

μεταγενέστερα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 (Δ.Λ.Π. 1), 

με τίτλο «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων», οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις που είναι υποχρεωμένες οι εταιρίες να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν 

είναι οι εξής:  

 Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης. 

 Η κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 Η κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης. 

 Η κατάσταση ταμειακών ροών (cash flow statement).  

 Οι επεξηγηματικές σημειώσεις (Notes).  

Όπως γίνεται αντιληπτό τα διεθνή πρότυπα αναβάθμισαν την παρεχόμενη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Πιο συγκεκριμένα, αυξήθηκε τόσο η ποσότητα 

όσο και η ποιότητα της πληροφόρησης, είτε με την εισαγωγή νέων καταστάσεων, 

όπως αυτή των ταμειακών ροών είτε με την «επέκταση» των προγενέστερων, όπως ο 

πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

 Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διέπεται από μία δέσμη 

λογιστικών αρχών που θέτουν μία λογιστική βάση. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής:  

 Η αρχή της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας.  

 Η αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 Η αρχή της πραγματοποίησης του εσόδου.  

 Η αρχή του δουλευμένου.  

 Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων και των εξόδων.  

 Η αρχή της περιοδικότητας.  

 Η αρχή του κόστους. 

 Η αρχή της σταθερής νομισματικής μονάδας.  

 Η αρχή της συνέπειας.  

 Η αρχή της αντικειμενικότητας.  

 Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης.  

 Η αρχή της συντηρητικότητας.  
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 Η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών πληροφοριών.  

 Η αρχή της επικράτησης της ουσίας πάνω στον τύπο.    

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς παρουσιάζουν την 

χρηματοοικονομική θέση μιας οικονομικής μονάδας πρέπει να διέπονται από τα εξής 

χαρακτηριστικά
58

:  

 Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη πρέπει να προκύπτουν από ειλικρινή 

απογραφή και αποτίμηση. 

 Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να ονοματίζονται με σαφήνεια. 

 Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να κατατάσσονται κατά ομάδες. 

 Δεν πρέπει να υπάρχει συμψηφισμός ανόμοιων μεγεθών. 

 Πολύ συχνά όμως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν ουσιώδεις 

ανακρίβειες, ως αποτέλεσμα μη νόμιμων δραστηριοτήτων, με συνέπεια να 

μετατρέπονται από ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, σε ένα μέσο παραπλάνησης του 

επενδυτικού κοινού. Δεν είναι σπάνιο τα πρόσωπα που καταρτίζουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέσω της κατάχρησης των λογιστικών τεχνικών και 

μεθόδων να παραποιήσουν την πραγματική εικόνα τους, ώστε να παρουσιάσουν μια 

ελκυστικότερη εικόνα προς τα έξω
59

.  

Η «Παραποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων», η οποία συνίσταται 

στην απόπειρα των διοικήσεων των επιχειρήσεων να παραπλανήσουν τους χρήστες 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 

κινδύνους του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι πτυχές του 

φαινομένου αυτού είναι πολλές και οι συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει 

εκτείνονται σε οικονομικό, κοινωνικό, ηθικό, πολιτικό και νομικό επίπεδο. Τα 

μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα τα οποία αποκαλύφθηκαν σε Η.Π.Α. (Xerox, Enron, 

WorldCom κ.ά) και Ευρώπη (Parmalat), κόστισαν σε επενδυτές, πιστωτές και 

εργαζομένους αρκετά δισεκατομμύρια κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 

(σύμφωνα με την έκθεση της PricewaterhouseCoopers) και για το λόγο αυτό 

απασχόλησαν ιδιαίτερα το επενδυτικό κοινό, τις ρυθμιστικές αρχές, τους 

χρηματοοικονομικούς αναλυτές και γενικά τους χρήστες των επιχειρηματικών 

οικονομικών καταστάσεων ώστε να αναζητήσουν τις γενεσιουργές αιτίες του 

φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων από τις διοικήσεις των 

οικονομικών μονάδων. Τα προαναφερθέντα σκάνδαλα κατέδειξαν το μέγεθος του 

                                                
58 Κοντάκου Α. & Παπασπύρου Α. (1993), σελ. 23 
59 Ο’ Regan P. (2006), σελ. 369 



 79 

κινδύνου αυτού, καθώς και την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προστασία όλων 

των συμμετεχόντων της αγοράς.  

Στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται 

σήμερα οι οικονομικές μονάδες, παρατηρούνται όλο και συχνότερα περιπτώσεις 

λογιστικής απάτης μέσω της παραποίησης των οικονομικών τους καταστάσεων. Το 

θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί εμπλέκονται όχι μόνο τα στελέχη της εταιρίας που 

παραποιούν τα οικονομικά στοιχεία της, αλλά και εταιρίες ορκωτών ελεγκτών καθώς 

και χρηματοπιστωτικοί οίκοι.  

Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται στο "σκόπιμο  

χειρισμό" των στοιχείων τους, όπως υπερτίμηση στοιχείων ενεργητικού, πωλήσεων 

και κερδών, ή υποτίμηση των υποχρεώσεων, εξόδων ή ζημιών, με σκοπό να 

δημιουργηθεί η επιθυμητή εικόνα για την κατάσταση της επιχείρησης. Οι χειρισμοί 

αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αλλοίωση της ορθής εικόνας των 

οικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή, "απάτη" (fraud) που διενεργείται μέσω της 

σκόπιμης αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων.  

Το "μαγείρεμα των βιβλίων" γίνεται για έναν ή περισσότερους από τους εξής 

λόγους: (α) για να κερδίσει η επιχείρηση χρόνο, ώστε να βελτιώσει την οικονομική 

της κατάσταση, (β) για να εμφανίσει αυξημένα κέρδη ανά μετοχή ή αυξημένα κέρδη 

για τους μετόχους, πράγμα που επιτρέπει τη διανομή μεγαλύτερων μερισμάτων, (γ) 

για να αποκρύψει την ανικανότητά της να καλύψει την ταμειακή ροή, (δ) για να 

εξαλείψει τις αρνητικές εντυπώσεις της αγοράς, (ε) για να εξασφαλίσει 

χρηματοδότηση ή να επιτύχει πιο ευνοϊκούς όρους στην υπάρχουσα χρηματοδότηση, 

(στ) για να ικανοποιήσει τους στόχους της εταιρίας και (ζ) για να εξασφαλίσει 

μπόνους που συνδέονται με την απόδοση
60

 (ACFE, 2008: 1.303).  

Το πρόβλημα της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων εμφανίστηκε 

πρόσφατα στην Ελλάδα και οι πτυχές του αναδείχθηκαν κυρίως με τη μεγάλη κρίση 

από την οποία διήλθε το Χ.Α.Α. κατά το έτος 2000. Ωστόσο, ο όρος αυτός είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένος με έναν άλλο οικονομικό όρο που ακούει στο όνομα 

"Επινοητική Λογιστική" και πρόκειται ουσιαστικά για την τεχνική που 

χρησιμοποιούν οι εκάστοτε παραποιητές για να πετύχουν το σκοπό τους.  

 

 

                                                
60 Κραμβία - Καπαρδή Μ., Τσολάκης Χ. (2011), σελ. 236 
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5.2 Εννοιολογική Οριοθέτηση Λογιστικής Απάτης 

 

Στη λογιστική βιβλιογραφία η Απάτη έχει οριστεί ως: «η εκ προθέσεως δόλια 

κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και η παραποίηση των 

οικονομικών της στοιχείων προς όφελος του διαπράττοντος την απάτη». Από τον 

ορισμό αυτό προκύπτουν δύο κατηγορίες επιχειρησιακής απάτης. Πρώτον η 

κατάχρηση, κλοπή η ιδιοποίηση οικονομικών πόρων της επιχείρησης και δεύτερον η 

παραπλανητική παρουσίαση των οικονομικών εκθέσεων, καταστάσεων ή αναφορών 

της.  

Ο όρος "απάτη", σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240, 

αναφέρεται σε: «εσκεμμένη πράξη ενός ή περισσοτέρων ατόμων της Διοίκησης, 

υπαλλήλων ή τρίτων που συνεπάγεται στην παρερμήνευση των οικονομικών 

καταστάσεων». Η απάτη μπορεί να συνεπάγεται σύμφωνα με το ίδιο ελεγκτικό 

πρότυπο:  

 Λαθροχειρία, νόθευση ή παραποίηση τηρούμενων στοιχείων ή εγγράφων 

 Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων 

 Αποσιώπηση ή παράλειψη αποτελεσμάτων συναλλαγών από τηρούμενα 

στοιχεία ή έγγραφα 

 Καταγραφή συναλλαγών άνευ ουσιαστικού περιεχομένου 

 Καταχρηστική εφαρμογή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Στο ίδιο ελεγκτικό πρότυπο, ο όρος "σφάλμα" αναφέρεται σε: «ακούσια λάθη 

των οικονομικών καταστάσεων, όπως είναι: μαθηματικά ή γραφειοκρατικά λάθη σε 

βασικές εγγραφές και λογιστικά στοιχεία, αβλεψίες ή παρερμηνείες γεγονότων και 

καταχρηστική εφαρμογή λογιστικών αρχών και μεθόδων».  

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η βασική διαφορά μεταξύ απάτης και 

σφάλματος είναι η ύπαρξη ή μη πρόθεσης για την ανειλικρινή παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων. Επίσης το πιο πάνω διεθνές ελεγκτικό πρότυπο ενώ 

εννοιολογικά καλύπτει την απάτη μόνο των παραπλανητικών οικονομικών 

καταστάσεων κάνει και αναφορά στην κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων με 

απατηλές πράξεις ή παραλείψεις που διαπράττονται εις βάρος της επιχείρησης. Η 

κατηγορία αυτή της απάτης περιλαμβάνει παράνομες πράξεις που χαρακτηρίζονται 

από εξαπάτηση, απόκρυψη και παραβίαση της εμπιστοσύνης. Η Ένωση 

Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (ACFE) των Η.Π.Α. χαρακτήρισε αυτήν την 
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κατηγορία απάτης ως "επαγγελματική απάτη και κατάχρηση" και την όρισε ως τη 

χρησιμοποίηση του επαγγέλματος κάποιου, προκειμένου να πλουτίσει προσωπικά, 

κάνοντας σκόπιμα κακή χρήση ή κακή αξιοποίηση των πόρων ή των περιουσιακών 

στοιχείων του εργοδότη του
61

.  

 

5.3 Κατηγορίες Λογιστικής Απάτης και Κατάχρησης 

 

Η λογιστική απάτη και κατάχρηση ταξινομείται στη διεθνή βιβλιογραφία σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: 

Α.  Απάτη προς όφελος της επιχείρησης 

Στην κατηγορία αυτή η εταιρία είναι ο οφειλόμενος της δόλιας πράξης. Η ανώτατη 

διοίκηση με πράξεις της αυξάνει την οικονομική θέση της εταιρίας με ενέργειες που 

υπερεκτιμούν το αποτέλεσμα, τις πωλήσεις ή το ενεργητικό ή με την υποτιμημένη 

εμφάνιση των δαπανών και των υποχρεώσεων. 

  Η απάτη που διαπράττεται προκειμένου να ωφεληθεί η επιχείρηση, κατά 

κανόνα προκύπτει ως αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ενός άδικου ή ανήθικου 

πλεονεκτήματος που μπορεί να εξαπατάει ένα τρίτο πρόσωπο. 

  Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιου είδους απάτης είναι: 

 Πώληση ή εκχώρηση φανταστικών ή παραπλανητικά απεικονισμένων   

στοιχείων του ενεργητικού. 

 Αντικανονικές και παράνομες πληρωμές κυβερνητικών αξιωματούχων, 

δωροδοκίες πάσης φύσεως, αμοιβές για συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες, 

δωροδοκίες πελατών ή προμηθευτών. 

 Εκούσια, εσφαλμένη παρουσίαση ή αποτίμηση συναλλαγών, στοιχείων του    

ενεργητικού, των υποχρεώσεων ή του εισοδήματος. 

 Εκούσια, εσφαλμένη εσωτερικά μεταφερόμενη τιμή σε όμιλο επιχειρήσεων 

(τιμή των αγαθών που ανταλλάσσονται μεταξύ συνδεδεμένων τμημάτων του 

ομίλου). Δομώντας εκούσια εσφαλμένες τεχνικές τιμολόγησης, η διοίκηση 

μπορεί να βελτιώσει τα λειτουργικά αποτελέσματα ενός οργανισμού που 

συμμετέχει στη συναλλαγή, σε βάρος ενός άλλου οργανισμού του ίδιου 

ομίλου. 

                                                
61 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 514-515 



 82 

 Εκούσια αποτυχία να καταγραφούν ή να αποκαλυφτούν σημαντικές 

πληροφορίες που θα βελτίωναν τη χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης 

στους εκτός της επιχείρησης τρίτους. 

 Απαγορευμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές που παραβιάζουν 

κυβερνητικά νομοθετήματα, κανόνες, κανονισμούς ή συμβόλαια. 

 Φορολογική απάτη.  

 

Β.  Απάτη εις βάρος της επιχείρησης 

Ενδεικτικές περιπτώσεις απάτης της κατηγορίας αυτής είναι οι ακόλουθες: 

i  Απάτη εις βάρος της επιχείρησης από εσωτερικούς δράστες: 

─    Κλοπή περιουσιακών στοιχείων, εκτροπή και ιδιοποίηση διαθεσίμων. 

─ Παραποιήσεις αποθεμάτων, χαρακτηρισμός υγιούς αποθέματος ως 

άχρηστου   ή ελαττωματικού. 

─   Παραποιήσεις τιμολογίων προμηθευτών. 

 ii  Απάτη εις βάρος της επιχείρησης από εξωτερικούς δράστες: 

─  Απάτη από προμηθευτές και εργολάβους, τιμολόγηση χωρίς παράδοση,  

διπλή τιμολόγηση. 

─   Δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές. 

─   Δωροδοκία υπαλλήλων από πελάτες
62

.   

  

5.4 Παραποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων – Παράγοντες 

Κινδύνου 

 

5.4.1 Γενικά Σχόλια 

 

Η διαδικασία παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιτυγχάνεται με 

τη χρήση της δημιουργικής λογιστικής. Η δημιουργική ή επιθετική λογιστική, όπως 

αλλιώς ονομάζεται, αποτελεί την προσπάθεια παραποίησης των χρηματοοικονομικών 

μεγεθών ενός οργανισμού μέσω πλήθους τεχνικών, αποσκοπώντας στην απόκρυψη 

της "αληθούς και δίκαιης" εικόνας. Η δημιουργική λογιστική βασίζεται σε 

διαφορετικές προσεγγίσεις παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

                                                
62 Καζαντζής Χ. (2006), σελ.515-516 
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συναλλαγών, ώστε μέσω της προσαρμοστικότητας να χειραγωγούνται τα μεγέθη και 

να εξαπατώνται οι χρήστες αυτών
63

.  

Η παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποσκοπεί συνήθως 

στη δημιουργία μιας αίσθησης ότι η οικονομική μονάδα είναι πιο υγιής και 

ευημερούσα από ότι είναι στην πραγματικότητα και όπως έχει ήδη αναφερθεί, τις 

περισσότερες φορές επιτυγχάνεται με την μεταμόρφωση της οικονομικής κατάστασης 

μέσω κατάχρησης των λογιστικών αρχών
64

. Το γεγονός αυτό καθιστά την 

παραποίηση σε πολλές περιπτώσεις "νόμιμη". 

Εξάλλου, πολλή αμφισβήτηση πηγάζει από την συζήτηση για τη φύση της 

δημιουργικής λογιστικής επειδή ο διάλογος για έναν ορισμό της έχει αποτύχει στο να 

διευκολύνει την σε βάθος έρευνα του ζητήματος. Ηγούμενος του διαλόγου αυτού ο 

Naser, ισχυρίσθηκε ότι η δημιουργική λογιστική δεν αντιβαίνει ευθέως τον νόμο. 

Απλώς λειτουργεί μέσα στο γράμμα αμφοτέρων του νόμου και των λογιστικών 

προτύπων, αλλά κατά μια πιο αυστηρή θεώρηση μπορεί να ειδωθεί ότι είναι εναντίον 

του πνεύματος αμφοτέρων. Στην ουσία πρόκειται για "μια διαδικασία 

χρησιμοποίησης των κανόνων, όχι κατ’ ανάγκη παρακάμπτοντάς τους" και της 

"ευκαμψίας" που συνδέεται με αυτούς τους κανόνες προκειμένου να καταρτισθούν οι 

λογιστικές καταστάσεις, έτσι ώστε να φαίνονται διαφορετικές από αυτό που 

προτίθενται οι κανόνες.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι τεχνικές της δημιουργικής λογιστικής δεν είναι 

υποχρεωτικά παράνομες. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειές τους, τίθεται υπό 

διαπραγμάτευση το κατά πόσο «νόμιμη» και όχι «νομότυπη» μπορεί να θεωρηθεί
65

.  

Η πιο διαδεδομένη περίπτωση χρήσης της δημιουργικής λογιστικής έχει να 

κάνει με τη διαχείριση των κερδών
66

. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της δημιουργικής 

λογιστικής επιχειρείται η ανταπόκριση στις προσδοκίες της αγοράς όσον αφορά την 

απόδοση-κερδοφορία της οικονομικής μονάδας. Συναντώνται τρεις διαφορετικές 

περιπτώσεις χειραγώγησης της εταιρικής κερδοφορίας
67

:  

Α.  Αύξηση της κερδοφορίας. 

Στην περίπτωση αυτή, μέσω της δημιουργικής λογιστικής επιχειρείται η 

διόγκωση των εταιρικών αποτελεσμάτων. Οι λόγοι για την εν λόγω προσπάθεια 

                                                
63 Jameson Μ. (1988), σελ. 8 
64 Conner E. (1986), σελ. 78 
65 Φίλιος Β. (2003), σελ. 18 
66 O’ Regan  P. (2006), σελ. 371 
67 Φίλιος Β. (2003), σελ. 42 
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μπορούν να σχετίζονται είτε με ενδοεταιρικούς είτε με εξωεταιρικούς λόγους. Όσον 

αφορά τους πρώτους, είναι πιθανό στελέχη της εταιρίας να λαμβάνουν αμοιβές βάσει 

της εταιρικής απόδοσης και κατά συνέπεια να θέλουν να πιέσουν προς τα πάνω τα 

εταιρικά κέρδη για ίδιον όφελος. Από την άλλη πλευρά, η εικονική αύξηση της 

κερδοφορίας μπορεί να σχετίζεται με την προσπάθεια άντλησης χρηματοδότησης είτε 

μέσω της έκδοσης νέων μετοχών είτε μέσω δανειοδότησης. Στην πρώτη περίπτωση οι 

μετοχές καθίστανται πιο ελκυστικές ενώ στη δεύτερη βελτιώνεται το πιστοληπτικό 

προφίλ του οικονομικού οργανισμού.  

Β.  «Μεγάλα λουτρά» (Big Baths). 

Τα μεγάλα λουτρά κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από την παραπάνω 

περίπτωση, επιδιώκοντας τη δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ζημιών. Η 

πρακτική αυτή αποσκοπεί στη σημαντική επιβάρυνση μιας ή δύο χρήσεων, οι οποίες 

είναι συνήθως εν γένει ζημιογόνες, με έξοδα που αφορούν επόμενες αλλά και μη 

φυσιολογικές προβλέψεις. Έτσι με την πάροδο των εν λόγω χρήσεων η εταιρία θα 

επιστρέψει σε τροχιά κερδοφορίας.   

Γ. Εξομάλυνση κερδών. 

Η συγκεκριμένη πρακτική είτε ενισχύει είτε αποδυναμώνει την εταιρική 

κερδοφορία. Σκοπός είναι η διατήρηση της σταθερότητας διαχρονικά. Η εξομάλυνση 

των κερδών βασίζεται στην υπόθεση της μείωσης του επενδυτικού κινδύνου μέσω 

της τυπικής απόκλισης των αποδόσεων. Πιο συγκεκριμένα, καθώς ο επενδυτής 

αποστρέφεται τον κίνδυνο και η τυπική απόκλιση (σ) λειτουργεί ως μέτρο 

αξιολόγησης του κινδύνου, οι εταιρίες για να κάνουν ελκυστικές τις μετοχές τους, 

επιδιώκουν να διατηρούν τις εταιρικές αποδόσεις σχετικά σταθερές αποφεύγοντας 

σημαντικές διακυμάνσεις είτε θετικές είτε αρνητικές.  

Στο παραπάνω πλαίσιο πρέπει να προστεθεί και το ενδεχόμενο φορολογικής 

ελάφρυνσης μιας οικονομικής μονάδας μέσω της συμπίεσης των κερδών της ή ακόμα 

και τη μετατροπή της σε ζημιογόνα.  

Πέραν της διαχείρισης της κερδοφορίας, η δημιουργική λογιστική 

χρησιμοποιείται και στην παραποίηση του επιπέδου ρευστότητας της εταιρίας. Παρά 

το γεγονός ότι η ρευστότητα θεωρείται μη χειραγωγίσιμη ειδικά με την παρουσίαση 

της κατάστασης ταμειακών ροών, τα γεγονότα μαρτυρούν το αντίθετο
68

. Ο λόγος 

ωραιοποίησης της ρευστότητας μιας οικονομικής μονάδας έχει να κάνει με τη 

                                                
68 O’ Regan  P. (2006), σελ. 378 
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φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της. Ειδικότερα, είναι πιθανό να επιχειρείται 

εικονική βελτίωση του επιπέδου ρευστότητας σε περιπτώσεις αναζήτησης τραπεζικού 

δανείου ή επίτευξης ευμενών όρων πίστωσης από τους προμηθευτές.  

 

5.4.2 Βασικές Κατηγορίες Κινδύνου 

 

Το ελεγκτικό πρότυπο SAS No 82 (παράγραφοι 16-17) επισημαίνει τρεις βασικές 

κατηγορίες κινδύνου αναφορικά με την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων: 

Α.  Χαρακτηριστικά Διοίκησης  

Περιλαμβάνουν διοικητικές ικανότητες, πιέσεις, στυλ, διαθέσεις και στάσεις 

ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες έκδοσης των οικονομικών 

καταστάσεων καθώς και την ύπαρξη 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 παρουσιάσει 

υψηλότερα κέρδη στη συνέλευση των μετόχων.  

Β.  Συνθήκες Κλάδου  

Περιλαμβάνουν το οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση καθώς και τις 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 σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά τις 

καταστάσεις αυτές (π.χ. τρόπος αποτίμησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων). 

Γ.   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 πίεση να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια ώστε να διατηρήσει τη 

χρηματοοικονομική της θέση.  

  Ο κίνδυνος, που υπάρχει, οι ελεγκτές να μην εντοπίσουν παραποιήσεις 

λογιστικών καταστάσεων, ελλοχεύει πάντοτε κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ο 

κίνδυνος αυτός μπορεί να αναλυθεί σε τρεις βασικές συνιστώσες: 
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 Τον εγγενή κίνδυνο (inherent risk). Ο κίνδυνος αυτός έχει να κάνει με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (κλάδος, μέγεθος κ.ά) της επιχείρησης που 

ελέγχεται.  

 Τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος έχει να 

κάνει με την εκτίμηση, από τον εξωτερικό ελεγκτή, του επιπέδου και της 

αποτελεσματικής οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου. 

 Τον κίνδυνο ελεγκτικών τεκμηρίων. Ο κίνδυνος της μορφής αυτής 

συνίσταται στην επάρκεια και αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκμηρίων, που 

ελήφθησαν υπόψη κατά τη διάρκεια του ελέγχου.  

Οι τρεις παραπάνω συνιστώσες μπορούν να μοντελοποιηθούν σε ένα 

υπόδειγμα ελέγχου που θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

Audit Risk Model = Inherent Risk* Control Risk* Detection Risk
69

   

 

5.4.3 Το Τρίγωνο της Απάτης (Fraud Triangle)  

 

Η απάτη μέσω της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζει τρία 

σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι γνωστά ως "Τρίγωνο της Απάτης".  

 Οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν τη διάπραξη της απάτης είναι
70

: 

 η πίεση που αντιμετωπίζει το άτομο. 

 η ευκαιρία να διαπράξει την απάτη και  

 η εκλογίκευσή της. 

                                                
69 Κάντζος Κ. – Χονδράκη Α. (2006), σελ. 120 
70 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 522-524 
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Διάγραμμα 5.1. Το τρίγωνο της απάτης 

Και οι τρεις συνθήκες είναι συνήθως απαραίτητες για να διαπραχθεί απάτη. 

Κάποιες από αυτές, ενυπάρχουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Άλλες είναι έμφυτες 

στα ίδια τα άτομα ή τις προσωπικές τους καταστάσεις. Για κάθε μια από τις συνθήκες 

αυτές σημειώνονται τα ακόλουθα:  

 

5.4.3.1 Πίεση                                                     

 

Ερευνητικές εργασίες για την απάτη διαπίστωσαν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 

περιπτώσεων απάτης είχαν ως αφετηρία ανάγκες προκαλούμενες από οικονομικές 

κυρίως δυσκολίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πίεση ωθεί το δράστη στην 

ανάληψη σημαντικών κινδύνων προκειμένου να αποκτήσει τους επιθυμητούς πόρους. 

Η πίεση μπορεί να μην είναι πραγματική ή ακόμα και ορατή από έναν τρίτο 

παρατηρητή. Μερικές από τις πιέσεις που ωθούν συχνά τα στελέχη των επιχειρήσεων 

στην ιδιοποίηση / υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων τους είναι: η ψύχωση για 

επιτυχία, υψηλά προσωπικά χρέη, υψηλές ιατρικές δαπάνες, απροσδόκητες 

οικονομικές ανάγκες, προσωπικές οικονομικές απώλειες, ακριβές συνήθειες, πιέσεις 

από το περιβάλλον εργασίας όπως χαμηλή αμοιβή, αποτυχία προαγωγής, άδικη 

μεταχείριση, έλλειψη σεβασμού ή δυσαρέσκεια από την εργασία και οικογενειακές ή 

συζυγικές πιέσεις.  

 

 

 

εκλογίκευση 

 

ευκαιρίες 

 

πίεση 
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5.4.3.2 Ευκαιρίες 

 

Οι παράγοντες που δημιουργούν ευκαιρίες διάπραξης απάτης είναι: 

 Αναποτελεσματικοί εσωτερικοί έλεγχοι 

Η έλλειψη διαχωρισμού καθηκόντων και εξουσιοδότησης των συναλλαγών, η 

έλλειψη φυσικών ελέγχων και η αναποτελεσματική επίβλεψη αποτελούν ενδεικτικά 

παραδείγματα αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η παράλειψη 

ενημέρωσης των στελεχών για τους κανόνες επιχειρησιακής ηθικής και η λειτουργία 

της επιχείρησης υπό συνθήκες κρίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα επιτείνουν το 

πρόβλημα. 

 Αναποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο 

Όταν το διοικητικό συμβούλιο μιας επιχείρησης είναι αδύναμο ή υποτονικό ή 

στερείται ανεξαρτησίας, τότε είναι δυνατόν η ανώτατη διοίκηση να αισθάνεται ότι 

δεν υπάρχει ισχυρός και αντικειμενικός ελεγκτικός μηχανισμός παρακολούθησης της 

συμπεριφοράς της με συνέπεια να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ευκαιρία για 

παραπλανητικές πρακτικές. 

 Πρακτικές ατιμωρησίας 

Οι εργαζόμενοι μπορεί να επιχειρήσουν τη διάπραξη απάτης, όταν 

αισθάνονται ότι η τιμωρία τους θα είναι ασήμαντη σε περίπτωση αποκάλυψής της. 

Πολλές επιχειρήσεις δεν τιμωρούν τους παραβάτες με αυστηρές ποινές αλλά με 

ποινές προφορικής επίπληξης. 

 Έλλειψη ηθικής καθοδήγησης και ηγεσίας 

Αρκετά στελέχη επιχειρήσεων που διέπραξαν απάτη είτε δεν γνώριζαν πως 

αυτό που έκαναν ήταν λάθος είτε πίστευαν λανθασμένα ότι ενεργούσαν προς όφελος 

της επιχείρησης. Αυτή η άγνοια προκαλείται, κυρίως, από φτωχή ηθική καθοδήγηση 

και ενημέρωση. Μερικές φορές, η ανώτατη διοίκηση είναι απρόθυμη να παράσχει 

καθοδήγηση για το πως πρέπει να λαμβάνονται οι δύσκολες αποφάσεις. Ηθική 

καθοδήγηση μπορεί επίσης να χρειάζεται όταν οι επιχειρηματικοί κανόνες και 

πολιτικές δεν είναι ευκολοκατανόητες από τα άτομα για τα οποία προορίζονται. Αυτή 

η έλλειψη κατανόησης αποτελεί από μόνη της σημαντικό κίνδυνο κατάρτισης 

παραπλανητικών οικονομικών καταστάσεων, γιατί πολλοί λογιστικοί κανόνες είναι 

πολύπλοκοι, χρησιμοποιούν τεχνική γλώσσα και δεν μπορούν να απλοποιηθούν. 

Συνεπώς, είναι ανάγκη τα καθ’ ύλην αρμόδια άτομα να αναλάβουν την ευθύνη της 
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σωστής ενημέρωσης και καθοδήγησης των εμπλεκόμενων στο λογιστικό κύκλωμα. 

Πέρα από την παροχή ηθικής καθοδήγησης με την μορφή ξεκάθαρων γραπτών 

κανονισμών, η ανώτερη διοίκηση πρέπει να ενεργεί και ως πρότυπο ηθικής 

συμπεριφοράς.  

 

5.4.3.3 Εκλογίκευση 

 

Τα άτομα δεν διαπράττουν απάτη, εκτός αν μπορούν να τη δικαιολογήσουν σύμφωνα 

με τον προσωπικό τους κώδικα ηθικής
71

. Για τους περισσότερους υπαλλήλους, η 

προσωπική ακεραιότητα μπορεί να είναι ο βασικός περιοριστικός παράγοντας που 

τους αποτρέπει από την ιδιοποίηση / υπεξαίρεση των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρίας. Δηλαδή πολλοί υπάλληλοι δεν θα διέπρατταν μια απάτη ακόμα κι αν 

προέκυπτε μια ανάγκη ή μια ευκαιρία. Μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι ένας ισχυρός 

ηθικός κώδικας επιχειρησιακής πρακτικής μπορεί να αποτρέψει τα άτομα από τη 

χρήση εκλογικεύσεων που να δικαιολογούν την παράνομη συμπεριφορά τους. 

 Ορισμένες συμπεριφορές ή εκλογικεύσεις υπαλλήλων που συνδέονται συχνά 

με πράξεις απάτης είναι: αίσθηση ότι κάποιος κακοπληρώνεται, πεποίθηση ότι 

κάποιος δουλεύει υπερβολικά, αίσθηση ότι και όλοι οι άλλοι κάνουν το ίδιο, 

πεποίθηση ότι η ανώτερη ιεραρχική θέση που κατέχει κάποιος έχει τα πλεονεκτήματά 

της, χαμηλός αυτοσεβασμός ή ηθική, επιθυμία για εκδίκηση, άποψη ότι πρόκειται 

μόνο για ένα δάνειο το οποίο θα ξεπληρωθεί, πεποίθηση ότι κανείς δεν θα πάθει 

κακό, αίσθηση ότι είναι για καλό σκοπό και υπόθεση ότι είναι μόνο μια προσωρινή 

πράξη, έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες.  

 

5.5 Κίνητρα Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι λόγοι για τους οποίους μια οικονομική μονάδα παραποιεί τις οικονομικές της 

καταστάσεις μπορεί να προέρχονται τόσο από το εσωτερικό (διοίκηση, προσωπικό) 

όσο και από το εξωτερικό (ανταγωνισμός, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κράτος) της 

περιβάλλον.  

                                                
71 Hollinger και Clark (1983) 
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 Τα οικονομικά κίνητρα είναι τα πλέον συνήθη χωρίς όμως να αποκλείονται 

και άλλου είδους κίνητρα, όπως ιδεολογικά, εγωκεντρικά ή ψυχωτικά.  

 Μια αναλυτική ταξινόμηση των κινήτρων για επηρεασμό των οικονομικών 

αποτελεσμάτων, κατατάσσει τα κίνητρα στις εξής κατηγορίες
72

:  

1. Κίνητρα που απορρέουν από τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς 

 Η πίεση από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές 

 Ένα από τα πιο ισχυρά κίνητρα της διοίκησης για να παραποιήσει τα 

οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης είναι η επιθυμία της να πετύχει ή και να 

ξεπεράσει τις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών και τις προσδοκίες 

συγκεκριμένων ομάδων επενδυτών ή και της ίδιας της διοίκησης σχετικά με το 

μέγεθος των αποτελεσμάτων της. Οι αναλυτές λειτουργούν προς όφελος κυρίως των 

θεσμικών επενδυτών και βασίζονται περισσότερο στην πληροφόρηση που έχουν 

αυτοί για την εξεταζόμενη κάθε φορά επιχείρηση και στα μοντέλα που δημιουργούν 

και λιγότερο στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικοί 

αναλυτές καταρτίζουν προϋπολογιστικές καταστάσεις και πιέζουν τις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων έτσι ώστε οι απολογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης να 

προσεγγίζουν τις αντίστοιχες προϋπολογιστικές εκτιμήσεις των αναλυτών. Είναι προς 

το συμφέρον και των δύο να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Ως εκ τούτου η 

διοίκηση μιας επιχείρησης έχει κίνητρο να παραποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις 

της επιχείρησης έτσι ώστε να φαίνεται ότι επιτυγχάνει τα προβλεπόμενα από τους 

αναλυτές αποτελέσματα, αφού στην αντίθετη περίπτωση η αντίδραση της αγοράς θα 

είναι αρνητική. Αν και από αυτήν την ενέργεια επωφελούνται οι μέτοχοι, πολλοί 

υποστηρίζουν ότι και η ίδια η διοίκηση επωφελείται αφού σε ορισμένες περιπτώσεις 

ένα μέρος της αμοιβής της προέρχεται από δικαιώματα προαίρεσης μετοχών.  

 Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών 

 Μια επιχείρηση για να μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια από το 

Χρηματιστήριο, με ευνοϊκούς γι’ αυτήν όρους, θα πρέπει να παρουσιάζει διαχρονικά 

κέρδη και μια ανοδική τάση των βασικών οικονομικών της μεγεθών (κύκλος 

εργασιών, κερδοφορία κ.ά.). Έτσι όταν πρόκειται να εκδοθούν μετοχές και να 

διατεθούν στο κοινό με δημόσια εγγραφή, η διοίκηση της επιχείρησης έχει κίνητρο να 

επηρεάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, προκειμένου να βελτιώσει τους όρους 

                                                
72 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 605-612 
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με τους οποίους θα διατεθούν οι μετοχές της, αποκομίζοντας συνήθως σημαντικά 

οφέλη, τόσο για την ίδια τη διοίκηση όσο και για την επιχείρηση.  

 Ο ανταγωνισμός των οικονομικών μονάδων 

Πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εμφανιστούν ισχυρές στην 

αγορά που δραστηριοποιούνται, καταφεύγουν στην εφαρμογή πρακτικών 

παραποίησης, με σκοπό να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν υψηλότερα τα 

αποτελέσματά τους και κατά συνέπεια  ισχυρότερη την οικονομική τους θέση. 

 Άλλες επιχειρήσεις επειδή θέλουν να αποθαρρύνουν την προσέλκυση 

περισσότερων ανταγωνιστών στον ίδιο κλάδο, προσπαθούν με τη βοήθεια των 

πρακτικών παραποίησης να υποβαθμίσουν την κερδοφορία τους και τις υπάρχουσες 

προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου. 

 Ο δανεισμός από Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα 

 Οι επιχειρήσεις προκειμένου να δανειστούν τα απαιτούμενα για τη λειτουργία 

και την ανάπτυξή τους ξένα κεφάλαια από τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει 

να εμφανίζουν, εκτός των άλλων, και ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα στις 

οικονομικές τους καταστάσεις. Μια μικρή μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 

ή οι αρνητικές προσδοκίες για την πορεία τους θα μπορούσε να προκαλέσει 

χειροτέρευση στον δείκτη που εκφράζει τη μόχλευση της επιχείρησης και, συνεπώς, 

στην πιστοληπτική της ικανότητα, αυξάνοντας το κόστος κεφαλαίου και μειώνοντας 

τις προοπτικές της για άντληση νέων κεφαλαίων.  

 Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων 

 Στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων ή και των εξαγορών διαφόρων 

επιχειρήσεων, η εφαρμογή πρακτικών παραποίησης των οικονομικών 

αποτελεσμάτων αποβλέπει κυρίως στην αύξηση των αποτελεσμάτων των 

εμπλεκομένων οικονομικών μονάδων, με σκοπό την απόκτηση περισσότερων 

μετοχών από τη συγχώνευση ή την εξαγορά αντίστοιχα. 

 Διατήρηση ομαλής τάσης των αποτελεσμάτων 

Οι επιχειρήσεις κατά κοινή πρακτική προσπαθούν να μειώσουν την αστάθεια 

των αποτελεσμάτων τους με στόχο να αυξήσουν την τιμή των μετοχών τους. Επειδή 

τα ιδιαίτερα ασταθή και ευμετάβλητα αποτελέσματα φανερώνουν την ύπαρξη 

κινδύνου, η τιμή των μετοχών της επιχείρησης ενδέχεται να μειωθεί σε σύγκριση με 

την τιμή μετοχών άλλων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα 

στη διαχρονική πορεία των αποτελεσμάτων τους. Συνεπώς, μία επιχείρηση έχει 
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κίνητρο να εφαρμόσει πρακτικές επηρεασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων έτσι 

ώστε να πετύχει μια ομαλοποιημένη εικόνα των αποτελεσμάτων αυτών.  

 Η μερισματική πολιτική της επιχείρησης 

Βασική επιδίωξη της επιχείρησης είναι η ομαλοποίηση των αποτελεσμάτων 

της, που για την επίτευξή τους απαιτείται είτε η υποβάθμιση είτε ο υπερτονισμός τους 

ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χρήση, έτσι ώστε να διατηρηθεί 

σταθερό το ποσοστό των κερδών που διατίθεται ως μέρισμα στους μετόχους.  

2. Κίνητρα που προέρχονται από συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης 

 Δανειακές 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. Εάν οι όροι αυτοί αθετηθούν, από την πλευρά της 

επιχείρησης, οι δανειστές έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν το επιτόκιο δανεισμού ή 

να ζητήσουν την άμεση αποπληρωμή. Συνεπώς, κάποιες επιχειρήσεις στην 

προσπάθειά τους να μην παραβιάσουν τους όρους δανείου που τους έχει χορηγηθεί, 

χρησιμοποιούν μεθόδους επηρεασμού, έτσι ώστε να εμφανίσουν αυξημένα τα 

αποτελέσματά τους και εναρμονισμένα με τους όρους της δανειακής σύμβασης. 

 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 έτσι ώστε να πετύχει μεγαλύτερες αμοιβές.  

Σύμφωνα με τον Healy
73

 (1985), όταν τα κέρδη είναι χαμηλότερα του 

κατώτατου ορίου που απαιτείται για την απόκτηση της επιπλέον αμοιβής, τότε τα 

αποτελέσματα επηρεάζονται προς τα πάνω έτσι ώστε να επιτευχθεί το κατώτατο όριο, 

άρα και η επιπλέον αμοιβή. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν 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. Όταν τα αποτελέσματα είναι 

                                                
73 Healy P. (1985), σελ.85-107 
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μεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου ορίου της προβλεπόμενης συμφωνίας 

πρόσθετων κινήτρων με βάση τα κέρδη, τότε τα κέρδη επηρεάζονται προς τα πάνω, 

έτσι ώστε να αυξηθεί η αμοιβή της διοίκησης την τρέχουσα περίοδο. 

3. Κίνητρα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των μελών της διοίκησης 

 Η διατήρηση της διοικητικής θέσης ενός μάνατζερ 

Κάθε μέλος της ανώτατης διοίκησης μιας επιχείρησης, όπως είναι φυσικό, 

ενεργεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίσει τη διατήρηση της θέσης του στην 

ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης. Η διατήρηση της θέσης μπορεί να αποτελέσει για 

αυτόν σημαντικό κίνητρο παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων και αυτό 

γιατί η μη ικανοποιητική πορεία των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, συνήθως, 

οδηγεί σε αντικαταστάσεις ή και σε απολύσεις. 

 Προαγωγές στην ιεραρχική πυραμίδα 

Υπάρχει όμως και η περίπτωση τα μέλη της ανώτατης διοίκησης να 

καταφεύγουν σε πρακτικές επηρεασμού των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, όχι για 

να διατηρήσουν τη θέση που ήδη έχουν, αλλά για να προαχθούν σε κάποια 

υψηλότερη θέση στη διοικητική ιεραρχία. Ο συνδυασμός των προσωπικών 

φιλοδοξιών τους με τη φιλοσοφία της επιχείρησης να επιβραβεύσει όσους 

πετυχαίνουν τους στόχους, που έχουν τεθεί, μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση, 

στην οποία είναι πιθανόν κάποιοι εργαζόμενοι να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να 

προαχθούν σε μια καλύτερη θέση.  

4. Κίνητρα που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων 

 Ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση  

Σε πολλές χώρες, και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., υπάρχουν ρυθμίσεις για 

σημαντικούς κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε μερικούς κλάδους, 

όπως είναι ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός και ο κλάδος των υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας, ο ασκούμενος ρυθμιστικός παρεμβατισμός καλύπτει και τη λογιστική 

πρακτική των επιχειρήσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές δημιουργούν κίνητρα στις διοικήσεις 

των επιχειρήσεων να επηρεάσουν τα στοιχεία του ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσης προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των 

ρυθμιστικών αρχών.  

 Αντιμονοπωλιακές και άλλες ρυθμίσεις 
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Η πραγματοποίηση πολύ υψηλών κερδών από κάποιες επιχειρήσεις είναι 

δυνατόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης προκειμένου να εξακριβωθεί 

η ύπαρξη ή μη μονοπωλιακού καθεστώτος. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν ειδικοί 

περιορισμοί κατά των μονοπωλίων. Κατά συνέπεια, μια τέτοια επιχείρηση που 

παρουσιάζει υψηλά κέρδη έχει συμφέρον να εφαρμόσει πρακτικές επηρεασμού των 

οικονομικών αποτελεσμάτων της προκειμένου να αποφύγει την αναλυτική 

διερεύνησή τους από το κράτος
74

. Κίνητρο, τέλος, για τον επηρεασμό των 

οικονομικών αποτελεσμάτων τους έχουν και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων που 

επιδιώκουν την είσπραξη κρατικών επιχορηγήσεων ή την αιτιολόγηση των 

επιχορηγήσεων που έχουν εισπράξει στο παρελθόν.  

 Η προσπάθεια φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων 

Το κίνητρο αυτό συναντάται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

στην προσπάθειά τους να μειώσουν, όσο είναι δυνατόν, τη φορολογική τους 

επιβάρυνση, μειώνουν τα κέρδη τους καταφεύγοντας σε διάφορες πρακτικές 

επηρεασμού. Εξασφαλίζουν, μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο και αρκετά κεφάλαια για 

την αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων.  

5. Κίνητρα που απορρέουν από την επιχειρησιακή κουλτούρα 

 Βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός 

Μερικές επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη των 

βραχυπρόθεσμων στόχων τους αδιαφορώντας για το απώτερο μέλλον. Στην 

προσπάθειά τους να επιτύχουν τους βραχυπρόθεσμους αυτούς στόχους της 

κερδοφορίας, υιοθετούν πολιτικές και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη 

μακροχρόνια απόδοση της επιχείρησης. Για παράδειγμα, προκειμένου να 

παρουσιάσουν αυξημένα κέρδη σε αυτή τη χρήση, κεφαλαιοποιούν έξοδα που θα 

έπρεπε κανονικά να εμφανιστούν στα αποτελέσματα χρήσης της επιχείρησης.  

 Μη ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί και σχέδια δράσης 

Οι επιχειρήσεις, μερικές φορές, καταρτίζουν μη ρεαλιστικούς ετήσιους 

προϋπολογισμούς και σχέδια δράσης με μοναδικό κίνητρο να δώσουν ώθηση στους 

μάνατζερς να πετύχουν πολύ υψηλούς στόχους. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι 

επιχειρήσεις που κάθε χρόνο αυξάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα τους κατά ένα 

σταθερό ποσοστό, ανεξάρτητα από τις οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες που 

επικρατούν. Η κεντρική ιδέα αυτής της αντίληψης είναι ότι όταν ο πήχης είναι ψηλά 

                                                
74 Watts και Zimmerman (1978), σελ. 112-134 
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τα στελέχη θα προσπαθήσουν να τον ξεπεράσουν. Στις περιπτώσεις αυτές κάτω από 

τις συγκεκριμένες συνθήκες υπάρχει ο κίνδυνος οι διοικούντες να καταφύγουν σε 

πρακτικές επηρεασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων στην προσπάθειά τους να 

πετύχουν τους έστω και μη ρεαλιστικούς στόχους.   

 Αλληλεπίδραση των προεκτεθέντων κινήτρων παραποίησης 

Το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων μπορεί να 

θεωρηθεί και ως προϊόν αλληλεπίδρασης των διαφόρων κινήτρων που εξετάσθηκαν 

παραπάνω. Τα κίνητρα που προέρχονται από τις πιέσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και αυτά που αφορούν την κουλτούρα της επιχείρησης είναι αυτά που 

επηρεάζουν περισσότερο τη συμπεριφορά των διοικούντων, σε συνδυασμό βέβαια 

και με τα προσωπικά τους κίνητρα. Συνεπώς, σε μια επιχείρηση που ενθαρρύνεται η 

αληθινή και ειλικρινής παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, οι πιθανότητες 

η διοίκηση να ανταποκριθεί στις εξωτερικές πιέσεις με μη αποδεκτές πρακτικές είναι 

περιορισμένες. Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγκτής θα πρέπει να αξιολογεί όλους τους 

πιθανούς παράγοντες προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι πιέσεις που οδηγούν στην 

υιοθέτηση πρακτικών επηρεασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων.  

 

5.6 Στρατηγικές Πρόληψης και Εντοπισμού της Λογιστικής Απάτης 

 

Οι πρόσφατες λογιστικές απάτες και οι δραματικές επιπτώσεις που είχαν για τους 

συμμετέχοντες της αγοράς προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες για την 

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης, την ακεραιότητα 

των ανώτατων διοικητικών στελεχών, την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των 

μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου και την 

αποτελεσματικότητα των χρηματιστηριακών αγορών.  

 Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές 

διαπραγματεύονται δημόσια αναγκάστηκαν να αναλάβουν δυναμικούς ρόλους με την 

καθιέρωση "στρατηγικών πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης" προκειμένου να 

αποτρέψουν και να εντοπίσουν φαινόμενα παραποίησης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Στόχος των στρατηγικών αυτών είναι να ενισχύσουν την ποιότητα, την 

ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών 

εξωτερικού ελέγχου.   
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 Σύμφωνα με τον Rezaee
75

 (2005), οι στρατηγικές πρόληψης και ανίχνευσης 

της λογιστικής απάτης, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα εξής:  

 Εκτίμηση της ευπάθειας της επιχείρησης απέναντι σε απάτες (fraud 

vulnerability) 

Η παρούσα μέθοδος πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ η 

επικοινωνία μεταξύ των μελών και των εργαζομένων της επιχείρησης θα πρέπει να 

είναι πολυεπίπεδη καθώς διευκολύνει την ανίχνευση και την καταγγελία των δόλιων 

ενεργειών. Απαιτείται ακόμη, η σύσταση ενός γραφείου στο οποίο θα υποβάλλονται 

οι εκθέσεις παραπόνων των εργαζομένων και  θα περιλαμβάνουν και παράπονα για 

τη διενέργεια απάτης.  

 Εξέταση (ύποπτης) ικανότητας επικράτησης σε συνθήκες έντονου 

ανταγωνισμού (Gamesmanship) 

Η στρατηγική αυτή αφορά στην εξέταση της ικανότητας που έχει η εταιρία να 

επικρατήσει έναντι του ανταγωνισμού, με τη βοήθεια των πεποιθήσεων, των αρχών 

και των τρόπων δράσης της. Αφορά στη συχνότητα με την οποία επανεξετάζονται οι 

σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ των διοικήσεων, των ελεγκτών, της επιτροπής 

ελέγχου και συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του τρόπου με τον οποίο όλοι 

οι παραπάνω συντελούν στη σύσταση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 Αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση 

Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί ένα πλέγμα κανόνων με τους οποίους μια 

εταιρία διοικείται και ελέγχεται. Οι συμμετέχοντες της εταιρικής διακυβέρνησης είναι 

το διοικητικό συμβούλιο, η επιτροπή ελέγχου, τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές, οι εξωτερικοί ελεγκτές, καθώς και κυβερνητικοί φορείς. Ο 

ρόλος των εξωτερικών ελεγκτών θεωρείται, παραδοσιακά, ως ο σημαντικότερος για 

την αποτροπή της λογιστικής απάτης. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η προσοχή 

στρέφεται σε ολόκληρο το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστεί 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ποιότητα, η διαφάνεια και η αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων. Συνοπτικά, η εταιρική διακυβέρνηση προστατεύει τα 

συμφέροντα των επενδυτών, διασφαλίζει την ακεραιότητα και αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων, ελέγχει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των 

                                                
75 Rezaee, Zabihollah (2005), σελ. 277-298 
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μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και διασφαλίζει την ποιότητα των διαδικασιών 

εξωτερικού ελέγχου. 

 «Ενεργές» επιτροπές ελέγχου  

Οι ευθύνες της Επιτροπής Ελέγχου αφορούν πλέον και στα συστήματα 

εταιρικής διακυβέρνησης, στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

καθώς και στις διαδικασίες με τις οποίες διενεργείται τόσο ο εσωτερικός όσο και ο 

εξωτερικός έλεγχος. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα των μελών της 

Επιτροπής του Ελέγχου κρίνονται αναγκαία για το «χτίσιμο» της εμπιστοσύνης 

μεταξύ της εταιρίας και των ενδιαφερομένων για την πορεία της εταιρίας.  

 Προγράμματα πρόληψης της απάτης 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύσσουν προγράμματα πρόληψης της 

λογιστικής απάτης, να καθιερώνουν τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες, να τις 

γνωστοποιούν σε όλους όσους σχετίζονται με την επιχείρηση, να απαιτούν πλήρη 

συμμόρφωση σε αυτές και περιοδικά να τις αξιολογούν ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους αναφορικά με την αποτροπή και τον εντοπισμό της 

λογιστικής απάτης. Τα προγράμματα πρόληψης της λογιστικής απάτης πρέπει να 

εφαρμόζονται και να επιβάλλονται από μια ομάδα που θα αποτελείται από 

εσωτερικούς ελεγκτές, δικηγόρους, ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης κ.ά, και να 

διευκρινίζεται σαφώς ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες πρόληψης της απάτης 

ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 

στελεχών. Αυτή η ομάδα θα πρέπει, επίσης, να υποβάλει περιοδικά έκθεση στο 

διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή ελέγχου σχετικά με την αποδοτικότητα και 

την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ώστε να γίνονται οι απαιτούμενες 

αναθεωρήσεις.  

 Αποτελεσματικός εξωτερικός έλεγχος 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να προβαίνουν στον έλεγχο με επαγγελματικό 

σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου και να δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή στις ενδείξεις λογιστικής απάτης, τις λεγόμενες «κόκκινες σημαίες». Ο 

επαγγελματικός σκεπτικισμός είναι μια στάση που συνεπάγεται κριτική σκέψη και 

αξιολόγηση των στοιχείων του λογιστικού ελέγχου. Οι ελεγκτές πρέπει να 

χρησιμοποιούν τις κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου και να προβαίνουν σε 

εξακρίβωση των συναλλαγών στις περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητες στην 

απάτη.  
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Σε γενικές γραμμές, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής πρέπει να είναι σε θέση 

να αξιολογεί τους σκοπούς, τις σκοπιμότητες και τα κίνητρα της κάθε εταιρίας και να 

μη μένει αποκλειστικά στις χρηματοοικονομικές αναφορές.  

 Ανεξαρτησία ορκωτού ελεγκτή – λογιστή 

Στην ελεγκτική θεωρία και πρακτική, η ανεξαρτησία θεωρείται γενικά ως ένα 

θέμα επαγγελματικής δεοντολογίας. Ωστόσο, το επίπεδο της ανεξαρτησίας είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την ελεγκτική και αποτελεί μια κεντρική έννοιά της. 

Εφόσον ο ρόλος των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών είναι να προσθέτουν κύρος και 

αξιοπιστία στις πληροφορίες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι ελεγκτές 

πρέπει να υιοθετούν ένα πνεύμα αμεροληψίας στη σχέση τους με την ελεγχόμενη 

οικονομική μονάδα. Ο ελεγκτής οφείλει να εκπληρώσει την επαγγελματική του 

υποχρέωση προς τους άγνωστους σε αυτόν χρήστες των εκθέσεων ελέγχου και τους 

γνωστούς εντολοδόχους του έργου του ακόμη κι όταν η γνώμη του είναι αντίθετη 

στις επιθυμίες αυτών που του ανέθεσαν το ελεγκτικό έργο. Είναι προφανές ότι η 

ανεξαρτησία στην ελεγκτική δεν πρέπει μόνο να φαίνεται αλλά να είναι και 

πραγματική.  

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που σχετίζεται με την ανεξαρτησία των ελεγκτών 

έχει να κάνει με τις παράλληλες- μη ελεγκτικές- υπηρεσίες που παρέχουν οι ελεγκτές 

στις ελεγχόμενες από τους ίδιους επιχειρήσεις. Όταν τα έσοδα από την παροχή μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών ενός ελεγκτή προς την ελεγχόμενη επιχείρηση είναι 

σημαντικά, τότε ενδέχεται να δημιουργηθεί οικονομική εξάρτηση του ελεγκτή από 

την ελεγχόμενη επιχείρηση, με αποτέλεσμα την πιθανή διάβρωση της ανεξαρτησίας 

του. Η αντίθετη άποψη, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι η καλύτερη και βαθύτερη γνώση της 

επιχείρησης – πελάτη μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, και πιο συγκεκριμένα, 

να υποστηρίξει και να βελτιώσει τη διαδικασία του ελέγχου.  

 Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου  

Από την άλλη μεριά, και ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να ακολουθεί πιστά το 

έργο του χωρίς να παρεκκλίνει ή να επηρεάζεται από τυχόν προσωπικές γνωριμίες με 

τη διοίκηση. Θα πρέπει να παρακολουθεί κάθε διαδικασία, από το στάδιο της 

παραγωγής του προϊόντος μέχρι και την τοποθέτησή του στην αγορά και τη διάθεσή 

του στους καταναλωτές και να επιβλέπει όλες τις συναλλαγές. Οφείλει να μπορεί να 

εντοπίζει τις «κόκκινες σημαίες» (red flags), οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε 

κίνδυνο την επιχείρηση, να δίνει πλήρη και έγκαιρη αναφορά στη διοίκηση, καθώς 
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και να προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες εμφάνισης ή επανεμφάνισής 

του.  

 

5.7 Εταιρική Ηθική 

 

Είναι γεγονός ότι ζούμε στην εποχή της παραποίησης. Μετά την αποκάλυψη των 

πρόσφατων μεγάλων λογιστικών σκανδάλων έχει αμφισβητηθεί η εταιρική ηθική και 

δεοντολογία πολλών εταιριών. Έτσι, η ενασχόληση με το ζήτημα της εταιρικής 

ηθικής αυξήθηκε κατακόρυφα και η ηθική συμπεριφορά των στελεχών και των 

ελεγκτών αποτέλεσε το επίκεντρο πολλών μελετών και ερευνών στη διεθνή 

βιβλιογραφία.  

Ειδικά στην εποχή μας, σε μία εποχή παγκόσμιας ύφεσης, ο ρόλος της 

εταιρικής ηθικής στην ανάπτυξη είναι άκρως καθοριστικός. Είναι εδραιωμένη 

πεποίθηση ότι η έλλειψη της εταιρικής ηθικής στην λειτουργία των επιχειρήσεων έχει 

συμβάλλει στην διεθνή, βαθιά, οικονομική κρίση.  

Η εταιρική ηθική αναφέρεται σε «εσωτερικά και εξωτερικά πρότυπα ή 

κώδικες συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να ρυθμίσουν την 

συμπεριφορά των ατόμων ή των ομάδων, αλλά επίσης για να προσδιορίσουν τι είναι 

σωστό ή λάθος»
76

. 

Μέσω ενός πλήρους συστήματος εταιρικής ηθικής στο πλαίσιο της εταιρικής 

κουλτούρας, είναι πιθανή η αντιμετώπιση φαινομένων παραποίησης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει την αφομοίωση 

σε όλο το εύρος της ιεραρχίας των αρχών της εταιρικής ηθικής. 

Από την άλλη πλευρά, η αφομοίωση αυτών των αρχών είναι δύσκολη, καθώς 

τα άτομα που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι συνηθισμένα 

στο να επιλύουν προβλήματα σχετικά με την δουλειά τους και όχι να πράττουν το 

σωστό
77

.  

Συμπερασματικά, η λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της εταιρικής ηθικής 

καθίσταται αναγκαία για την αποτροπή παράτυπων πράξεων που καταλήγουν σε 

παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η εστίαση στις ηθικές αξίες και 

η εξασφάλιση ενός ηθικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος οδηγούν στην 

ευαισθητοποίηση των στελεχών ως προς την ύπαρξη, τη βαρύτητα, την ανηθικότητα 

                                                
76 Λαζαρίδης Γ. – Παπαδόπουλος Δ. (2005), σελ. 79 
77 O’ Regan P. (2006), σελ. 383 
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και τις ολέθριες συνέπειες από τη διάπραξη της απάτης. Η ηθική συμπεριφορά των 

στελεχών εμπνέεται, ενθαρρύνεται, ενισχύεται και παρακινείται μέσω της 

αποτελεσματικής εφαρμογής ενός συστήματος ηθικής συμπεριφοράς. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Η αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων επηρεάζεται από παράγοντες που 

δρουν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Οι 

ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες (μικροοικονομική προσέγγιση) φαίνεται να παίζουν 

ολοένα και κρισιμότερο ρόλο στον προσδιορισμό της ανταγωνιστικής θέσης των 

επιχειρήσεων στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, στο βαθμό που οι 

μακροοικονομικές πολιτικές σχεδιάζονται και υπαγορεύονται από υπερεθνικά όργανα 

και διεθνείς οργανισμούς
78

. Στο πλαίσιο αυτό, το είδος των διαφόρων μορφών 

διακυβέρνησης που αναπτύσσονται σε μια εταιρία προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το 

αποτέλεσμα των οικονομικών επιδόσεων και προοπτικών της
79

. 

 Τα πρόσφατα εταιρικά σκάνδαλα και οι διαστρεβλώσεις των λογιστικών 

καταστάσεων που έλαβαν χώρα σε επιχειρήσεις – κολοσσούς παγκοσμίως, (π.χ. 

Enron και Arthur Andersen στις ΗΠΑ), είχαν ως συνέπεια τη ρήξη των σχέσεων 

μεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων. Αυτή η κατάσταση τροφοδότησε και την έναρξη 

συζητήσεων που αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται και ελέγχονται οι 

εισηγμένες σε χρηματιστήρια εταιρίες. Επίσης, εγείρουν σημαντικά ερωτήματα 

σχετικά με τη δυνατότητα προστασίας των συμφερόντων των μετόχων, ιδιαίτερα των 

μικρομετόχων, και των πιστωτών. Κάτω από την πίεση της κατάρρευσης πολλών 

μεγάλων εταιριών, οι εποπτικές αρχές των κεφαλαιαγορών σχεδόν όλων των χωρών 

έχουν σχεδιάσει συστήματα αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που 

σχετίζονται με την προστασία των συμφερόντων των μετόχων και των πιστωτών των 

                                                
78 Για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ενιαίο νόμισμα αντικατέστησε τα εθνικά νομίσματα στις 

χώρες της ζώνης του ευρώ, με συνέπεια να ακολουθείται ενιαία συναλλαγματική πολιτική σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νομισματική πολιτική ασκείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, ενώ και η δημοσιονομική πολιτική ασκείται μεν σε εθνικό επίπεδο, αλλά στο πλαίσιο του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.   
79 Ξανθάκης Μ. – Τσιπούρη Λ. – Σπανός Λ. (2003), σελ. 11 
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εισηγμένων σε χρηματιστήρια εταιριών
80

. Κατά συνέπεια, οι διεθνείς οργανισμοί 

έχουν γίνει ανήσυχοι για τα ζητήματα διακυβέρνησης. 

 Η Εταιρική Διακυβέρνηση ασχολείται με τους τρόπους με τους οποίους οι 

χρηματοδότες των εταιριών, αυτοί που διαθέτουν και προμηθεύουν στις εταιρίες τα 

απαραίτητα κεφάλαια, εξασφαλίζουν στους ευατούς τους μια ανταμοιβή για την 

επένδυσή τους. Πώς οι χρηματοδότες οδηγούν και αναγκάζουν τους μάνατζερ να 

επιστρέφουν κάποια από τα κέρδη της επιχείρησης σ’ αυτούς; Πώς εξασφαλίζουν ότι 

οι μάνατζερ δεν καταχρώνται ή κλέβουν το κεφάλαιο που οι χρηματοδότες 

προμηθεύουν στις εταιρίες ή δεν το επενδύουν σε προβληματικά ή μη ενδεικνυόμενα 

projects; Πώς οι χρηματοδότες ελέγχουν τους μάνατζερ; Με μια πρώτη ματιά, δεν 

είναι πλήρως προφανές γιατί οι χρηματοδότες πρέπει να παίρνουν κάποια ανταμοιβή 

για τα κεφάλαια που διαθέτουν. Άλλωστε, συμμετέχουν αρχικά με τα κεφάλαιά τους 

και από εκεί και πέρα έχουν λίγα να προσφέρουν. Οι επαγγελματίες μάνατζερ ή οι 

επιχειρηματίες που λειτουργούν τις επιχειρήσεις θα μπορούσαν να καταχραστούν τα 

κεφάλαια αυτά και να διαφύγουν. Παρόλο που μερικές φορές συμβαίνει και αυτό, 

συνηθέστερα δεν συμβαίνει.  

 Το ενδιαφέρον για την Εταιρική Διακυβέρνηση είναι καθολικό. Στις 

ανεπτυγμένες χώρες, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων 

μειοψηφίας και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών συμβουλίων 

στο ρόλο της παρακολούθησης των αποφάσεων της εκτελεστικής διοίκησης 

(management) αποτελούν κρίσιμες διαδικασίες. Ωστόσο, οι περισσότερο 

ανεπτυγμένες οικονομίες των αγορών φαίνεται να έχουν επιλύσει το πρόβλημα της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης τουλάχιστον ικανοποιητικά, με την έννοια ότι φαίνεται να 

έχουν διασφαλίσει την ροή υπέρογκων κεφαλαίων στις επιχειρήσεις και την 

πραγματική επιστροφή μέρους των κερδών σ’ αυτούς που προμηθεύουν τα κεφάλαια. 

Αλλά αυτό δεν υπονοεί ότι έχουν επιλύσει το πρόβλημα της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης σε τέλειο επίπεδο, ή ότι οι μηχανισμοί της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

δεν μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω. Στην πραγματικότητα, το ζήτημα της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι εξαιρετικά σπουδαίο. Ακόμη και στις ανεπτυγμένες 

αγορές, υπάρχει σημαντική διαφωνία σχετικά με το πόσο καλοί ή κακοί είναι οι 

υπάρχοντες μηχανισμοί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Εταιρική Διακυβέρνηση, όμως, 

εφαρμόζεται και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αποτελεί μία σημαντική πρόκληση 

                                                
80 Τραυλός Ν.  (2003) 
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καθώς οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν το βασικό μοχλό της διαδικασίας 

φιλελευθεροποίησής τους. Έχει εξαιρετική σημασία, εξάλλου, οι αλλαγές στις 

εταιρίες να διασφαλίζουν τη δημιουργία υγιούς μετοχικής βάσης και να προκρίνουν 

πρακτικές διακυβέρνησης, οι οποίες θα προσελκύουν μακροχρόνια επενδυτικά 

κεφάλαια
81

(Maher και Andersson,1999).   

 Η Εταιρική Διακυβέρνηση προσελκύει επιπλέον το ενδιαφέρον της πολιτείας 

σε διάφορες εκδοχές της: τα νομοθετικά σώματα εκδίδουν νόμους (Ν. 3016/2002), οι 

ρυθμιστικές αρχές θεσπίζουν κανόνες ή υιοθετούν «Αρχές Εταιρικής 

Διακυβέρνησης», ενώ τα δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις σχετικές με εταιρικά 

σκάνδαλα.  

 Τέλος, από τα προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτό ότι στο σύγχρονο κόσμο 

των επιχειρήσεων και της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, καθίσταται ολοένα και 

περισσότερο αισθητή η ανάγκη για την εφαρμογή κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης 

και Εσωτερικού Ελέγχου. Η Εταιρική Διακυβέρνηση μαζί με τον Εσωτερικό 

Έλεγχο, λοιπόν, αποτελούν πλέον ένα ικανό, αναγκαίο και αναπόσπαστο κομμάτι για 

την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη δράση και τη λειτουργία 

τους επηρεάζουν ένα μεγάλο αριθμό μεμονωμένων ατόμων, οικονομικών 

οργανισμών και άλλων ομάδων ενδιαφερομένων.  

 

6.2 Συσχέτιση Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Προστιθέμενη αξία για την οικονομική μονάδα δύναται να προκύψει από την 

αρμονική συνεργασία του Εσωτερικού Ελέγχου με την Εταιρική 

Διακυβέρνηση
82

.Ήτοι, από τη μία πλευρά η Εταιρική Διακυβέρνηση για να μπορέσει 

να διαδραματίσει τον κομβικό της ρόλο στην οικονομική μονάδα θα πρέπει η 

λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου να αποτελέσει αναπόσπαστο και ολοκληρωμένο 

συστατικό των μερών που ευθύνονται για τις δομές και τις πρακτικές της
83

. Από την 

άλλη πλευρά, η ποιότητα της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου εξαρτάται από το 

είδος και την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσει με τους άλλους ακρογωνιαίους 

λίθους της Εταιρικής Διακυβέρνησης: (αν υποτεθεί ότι Εσωτερικός Έλεγχος 

αποτελεί τον έναν εξ αυτών) τον Εξωτερικό Έλεγχο, τη Διοίκηση και την Επιτροπή 

                                                
81  Ξανθάκης Μ. – Τσιπούρη Λ. – Σπανός Λ. (2003), σελ. 12-13 
82 Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis E. and Tampakoudis, I. (2009) 
83 Vallario, C. W. (2003), pp.26-28 
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Ελέγχου
84

. Με άλλα λόγια, ο Εσωτερικός Έλεγχος για να προσθέσει αξία στην 

οικονομική μονάδα οφείλει να κατανείμει με ορθολογικό τρόπο τους διατιθέμενους 

πόρους, ώστε να ικανοποιήσει τις διαφορετικές απαιτήσεις μεταξύ των παραπάνω 

φορέων ακόμα κι αν διαπιστώνεται σύγκρουση συμφερόντων κατά την κατανομή 

αυτών των πόρων. Στις παρακάτω παραγράφους αναλύονται τα συστατικά μέρη της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και η συσχέτιση του Σ.Ε.Ε. ώστε να «προσθέσει αξία» για 

την οικονομική μονάδα. 

 Ο Εξωτερικός Έλεγχος αποτελεί κομμάτι της Εταιρικής Διακυβέρνησης, 

παρόλο που η ενασχόλησή του περιορίζεται στη διαμόρφωση γνώμης και 

πιστοποίηση της ακρίβειας σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής 

μονάδας. Με αυτό τον τρόπο ο Εξωτερικός Έλεγχος, αφενός διαμορφώνει το προφίλ 

αξιοπιστίας και φερεγγυότητας της οικονομικής μονάδας για τους εξωτερικούς φορείς 

της, προασπίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων και επενδυτών, αφετέρου βοηθά 

στην αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Αντίστροφα με την 

παραπάνω προσέγγιση, ο Εσωτερικός Έλεγχος διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη 

διενέργεια του Εξωτερικού Ελέγχου και στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας 

του. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Εξωτερικός Έλεγχος αντιλαμβάνεται τον Εσωτερικό (στο 

κομμάτι της ποιότητας των λογιστικών καταστάσεων) σαν ένα πρόσθετο εργαλείο 

που θα ελαφρύνει τον όγκο των εργασιών του κατά τον τακτικό λογιστικό έλεγχο
85

. 

 Η Διοίκηση αποτελεί τον κυριότερο φορέα διαμόρφωσης της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, αφού οι πολιτικές και στρατηγικές που ακολουθεί διαμορφώνουν το 

πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης της οικονομικής μονάδας. Σχετικά με τη 

σχέση μεταξύ Εσωτερικού Ελέγχου και Διοίκησης, από τη μία πλευρά η Διοίκηση 

επιθυμεί την παροχή συμβουλών και προτάσεων από την πλευρά του Εσωτερικού 

Ελέγχου αναφορικά με την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 

των λειτουργιών της. Από την άλλη πλευρά, ο Εσωτερικός Έλεγχος εξαρτάται από τη 

Διοίκηση, αφού η «ανεξαρτησία» του «επηρεάζεται» από αυτήν. 

 Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελώντας το συνδετικό κρίκο μεταξύ του 

Εσωτερικού Ελέγχου και της Διοίκησης και έχοντας ως κύρια αρμοδιότητα την 

εποπτεία των διαδικασιών και τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στην Εταιρική Διακυβέρνηση. Στα πλαίσια της παραπάνω 

προσέγγισης, η Επιτροπή Ελέγχου από τη μία πλευρά αναζητά από τη λειτουργία του 

                                                
84 Institute of Internal Auditors (IIA) (2003) 
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Εσωτερικού Ελέγχου διαβεβαιωτικές υπηρεσίες που αφορούν τη διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων, τη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Συστημάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου
86

. Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να 

εγγυάται στη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου ένα περιβάλλον υποστήριξης. 

Ήτοι, ένα περιβάλλον αδιάκοπης και απεριόριστης πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα 

τεκμηρίωσης και σε όσα άλλα στοιχεία απαιτούνται, ώστε οι υποχρεώσεις του 

Εσωτερικού Ελέγχου που άπτονται της Εταιρικής Διακυβέρνησης να εκπληρώνονται 

με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο
87

. 

 

6.3 Ο Νόμος Sarbanes – Oxley (SOX) 

 

Ο Νόμος Sarbanes – Oxley, που επικυρώθηκε στις 30 Ιουλίου 2002, θεσπίσθηκε σε 

απάντηση μιας σειράς σημαντικών εταιρικών και λογιστικών σκανδάλων 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine 

Systems και της WorldCom. Ονομάστηκε έτσι από τους εισηγητές, τον γερουσιαστή 

Paul Sarbanes και τον αντιπρόσωπο Michael G. Oxley. Σύμφωνα με τον Ιατρίδη 

(2008)
88

,ο Νόμος αυτός δίνει ιδιαίτερη βάση στο πληροφοριακό περιεχόμενο των 

δημοσιευόμενων λογιστικών καταστάσεων και της χρηματοοικονομικής ενημέρωσης 

των επενδυτών, σχετικά με την αποδοτικότητά 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. 

Ο 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. Ο Νόμος Sarbanes – 

Oxley έχει πέντε κύριους στόχους: 

 Την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών εταιριών.  

                                                
86 Institute of Internal Auditors (IIA) (2003) 
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 Τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

 Την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

 Τη βελτίωση της αντικειμενικότητας των ερευνών.  

 Την ενίσχυση της επιβολής των ομοσπονδιακών νόμων (federal securities 

laws).  

Σύμφωνα με το γραφείο νομικών συμβούλων «Allen & Overy» και στοιχεία 

από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, τα βασικά σημεία του νόμου Sarbanes – Oxley 

είναι: 

 Οι Επιτροπές Ελέγχου (Audit Committees), που πλέον θα πρέπει να 

αποτελούνται από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., υπόκεινται σε νέες διατάξεις 

σχετικά με το διορισμό Ελεγκτών, τις απολαβές και την επίβλεψη τους. Για 

παράδειγμα, απαγορεύεται οι Ελεγκτές που διενεργούν έλεγχο σε μία εταιρία 

να παρέχουν συγχρόνως και μη-ελεγκτικές υπηρεσίες.  

 Οι Γενικοί (CEO) και οι Οικονομικοί (CFO) Διευθυντές των εταιριών θα 

πρέπει να πιστοποιούν εγγράφως σε κάθε Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει 

οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλεται στη SEC (εκτός ορισμένων 

περιπτώσεων) την ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που περιέχονται 

στο Δελτίο και την επάρκεια των σχετικών διαδικασιών και ελέγχων 

διαφάνειας της μονάδας τους.  

 Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, οι εισηγμένες εταιρίες δεν επιτρέπεται να 

χορηγούν κανένα δάνειο στα στελέχη τους ή στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, 

υφιστάμενα δάνεια προς μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να αυξηθούν, να 

τροποποιηθούν ή να ανανεωθούν.  

 Οι εργαζόμενοι, τα ανώτερα στελέχη και όλοι όσοι διαθέτουν πληροφορίες 

σχετικές με την πορεία της επιχείρησης θα πρέπει να γνωστοποιούν τυχόν 

συναλλαγές σε μετοχές των εταιριών τους εντός δύο ημερών μετά την 

ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής (για την αποτροπή φαινομένων inside 

information).  

 Οι εταιρίες θα πρέπει να γνωστοποιούν σε «άμεση και συνεχή βάση» επιπλέον 

πληροφορίες για την περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης της εταιρίας, εφόσον το SEC (Αμερικάνικη Επιτροπή 
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Κεφαλαιαγοράς) θεωρεί ότι τέτοια επιπλέον πληροφόρηση είναι απαραίτητη 

για το κοινό συμφέρον ή για τους επενδυτές.  

 Κάθε Ετήσιο Δελτίο που υποβάλλεται στο SEC και περιλαμβάνει οικονομικά 

αποτελέσματα θα πρέπει να εμπεριέχει γνωστοποιήσεις για όλες τις 

σημαντικές διορθώσεις που πραγματοποιούνται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές.  

 Τέλος, πολλές πράξεις ορίζονται πλέον ως κακουργήματα, όπως:  

─ Η παραποίηση ή καταστροφή αρχείων με πρόθεση την παρεμπόδιση της 

ορθής διενέργειας ελέγχων ή διαδικασιών πτώχευσης.  

─ Η ηθελημένη μη διατήρηση όλων των αρχείων ελέγχου από Ορκωτό 

Ελεγκτή για πέντε χρόνια.  

─ Γνώση εκτέλεσης σχεδίου για την παραπλάνηση επενδυτών.  

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στο Νόμο των Sarbanes – 

Oxley είναι η ίδρυση του Συμβουλίου Εποπτείας Ελεγκτών Εισηγμένων 

Επιχειρήσεων
89

 (PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board). Πριν από 

τη θέσπιση του Νόμου Sarbox, οι εταιρίες που διενεργούσαν ελέγχους σε εισηγμένες 

επιχειρήσεις «αστυνόμευαν» η μία την άλλη μέσω ενός συστήματος διεταιρικών 

επιθεωρήσεων. Ωστόσο για όσο διάστημα ίσχυε αυτό το σύστημα, καμία μεγάλη 

εταιρία Ελεγκτών δεν κατέθεσε αρνητική αξιολόγηση για κάποια από τις αδελφές 

εταιρίες. Το PCAOB εκτοπίζει αυτό το σύστημα διότι λειτουργεί ως μηχανισμός 

εποπτείας. Όλες οι εταιρίες Ελεγκτών εισηγμένων επιχειρήσεων οφείλουν να 

εγγραφούν στο PCAOB και κάθε εταιρία που ελέγχει περισσότερες από 100 

εισηγμένες επιχειρήσεις υπόκειται σε ετήσια επιθεώρηση από το PCAOB. Ο Νόμος 

Sarbox ρυθμίζει τη λειτουργία τόσο των αμερικανικών όσο και των μη αμερικανικών 

ελεγκτικών εταιριών που διενεργούν ελέγχους σε εισηγμένες επιχειρήσεις και 

δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, και δίνει στο PCAOB διευρυμένες εξουσίες, 

συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας μόνιμης ανάκλησης της άδειας 

λειτουργίας οποιασδήποτε ελεγκτικής εταιρίας ή μεμονωμένου Ελεγκτή, αν 

αποδειχθεί ότι παραβίασε εκουσίως την επαγγελματική δεοντολογία. Επίσης, ο 

Νόμος απαιτεί εναλλαγή ανά πενταετία του επικεφαλής Ελεγκτή και του Ελεγκτή που 

είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση του ελέγχου.  

                                                
89 http://www.alba.edu.gr/uploads/ARTICLE_5.pdf 
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Συμπερασματικά, 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.  

 Θέτει επίσης νέες βάσεις για την Εταιρική Διακυβέρνηση, μέσα από την 

περισσότερο αξιόπιστη και ποιοτικότερη παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων 

και αποτέλεσε τον οδηγό για παρόμοιες νομοθετικές διατάξεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και αλλού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΙΕΘΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

 

 

7.1 Εισαγωγικά Σχόλια 

 

Λογιστικά σκάνδαλα, ή εταιρικά σκάνδαλα λογιστικής, είναι πολιτικά και 

επιχειρηματικά σκάνδαλα που προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση των 

παραπτωμάτων από έμπιστα στελέχη των μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων. Τέτοια 

παραπτώματα περιλαμβάνουν συνήθως πολύπλοκες μεθόδους για κατάχρηση, 

διογκώνοντας τα έσοδα και υποτιμώντας τα έξοδα, διογκώνοντας την αξία των 

εταιρικών περιουσιακών στοιχείων ή μειώνοντας τις πληροφορίες για την ύπαρξη των 

υποχρεώσεων, μερικές φορές με τη συνεργασία των υπαλλήλων σε άλλες εταιρίες ή 

θυγατρικές. 

 Στις δημόσιες επιχειρήσεις, αυτό το είδος της "δημιουργικής λογιστικής" 

μπορεί να συνιστά σε απάτη και οι έρευνες ξεκίνησαν κατά κανόνα από τους 

οργανισμούς εποπτείας της κυβέρνησης, όπως είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(SEC) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα σκάνδαλα είναι συχνά μόνο η "κορυφή του 

παγόβουνου", αντιπροσωπεύοντας τις ορατές καταστροφικές αποτυχίες.  

Αναλογιστείτε ότι πολλές φορές η παραποίηση μπορεί να είναι απολύτως 

νόμιμη ή σχεδόν νόμιμη. Για παράδειγμα, στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων και των 

εξαγορών: Είναι αρκετά εύκολο για ένα κορυφαίο στέλεχος να μειώσει την τιμή του 

υλικού της εταιρίας του λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης. Η εκτελεστική 

εξουσία μπορεί να επιτυγχάνει τη λογιστική των αναμενόμενων εξόδων, τη λογιστική 

καθυστέρηση των αναμενόμενων εσόδων, τη συμμετοχή σε εκτός ισολογισμού 

συναλλαγές, να παρουσιάζει την κερδοφορία της εταιρίας έτσι ώστε να εμφανίζεται 

προσωρινά φτωχότερη, ή απλά να προωθήσει και να αναφέρει σοβαρά συντηρητικές 

(π.χ. απαισιόδοξες) εκτιμήσεις των μελλοντικών κερδών. Τέτοιες φαινομενικά 

δυσμενείς ειδήσεις αποδοχών ενδέχεται (τουλάχιστον προσωρινά) να μειώσουν το 

μερίδιο των τιμών.  

 Μια μειωμένη τιμή της μετοχής κάνει μια εταιρία ευκολότερο στόχο 

εξαγοράς. Όταν η εταιρία εξαγοραστεί (ή ιδιωτικοποιείται) – σε απίστευτα χαμηλή 
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τιμή – ο μεσολαβητής της εξαγοράς κερδίζει απροσδόκητα από τις ενέργειες του τέως 

υψηλόβαθμου στελέχους για τη μείωση των λαθραίων τιμών της μετοχής. Αυτό 

μπορεί να εκπροσωπεί δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια (αμφισβητησίμως) που 

μεταβιβάζονται από τους παλαιούς μετόχους στον μεσολαβητή της εξαγοράς. Το 

πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος στη συνέχεια ανταμείβεται με μια χρυσή χειραψία για 

να προεδρεύει την εξαγορά που μπορεί μερικές φορές να είναι στα εκατοντάδες 

εκατομμύρια δολάρια για ένα ή δύο χρόνια δουλειάς. (Αυτό, ωστόσο, είναι μια 

εξαιρετική ευκαιρία για τον μεσολαβητή της εξαγοράς, ο οποίος τείνει να επωφεληθεί 

από την ανάπτυξη της φήμης ότι είναι πολύ γενναιόδωρος με τα υψηλόβαθμα 

στελέχη). 

 Παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται όταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

εταιρίες ή ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπόκειται σε 

ιδιωτικοποίηση. Κορυφαία στελέχη μπορούν να καρπωθούν συχνά τεράστια 

χρηματικά οφέλη όταν ένας κρατικός ή μη κερδοσκοπικός οργανισμός πωλείται σε 

χέρια ιδιωτών. Ακριβώς όπως στο παραπάνω παράδειγμα, μπορούν να διευκολύνουν 

αυτή τη διαδικασία καθιστώντας την οντότητα να εμφανίζεται σε χρηματοοικονομική 

κρίση- αυτό μειώνει την τιμή πώλησης (προς όφελος του αγοραστή), και την καθιστά 

μη κερδοσκοπική- και οι κυβερνήσεις είναι πιο πιθανό να πουλήσουν. Μπορεί επίσης 

να συμβάλει στη δημόσια αντίληψη ότι οι ιδιωτικοί φορείς λειτουργούν πιο 

αποτελεσματικά ενισχύοντας την πολιτική βούληση να πουλήσει κρατικά 

περιουσιακά στοιχεία. 

 Όλα τα λογιστικά σκάνδαλα δεν προκαλούνται από υψηλόβαθμα στελέχη. 

Πολλές φορές οι διευθυντές και οι υπάλληλοι πιέστηκαν ή τροποποίησαν οικειοθελώς 

τις οικονομικές καταστάσεις για το προσωπικό όφελος των ατόμων πάνω από την 

εταιρία. Ο διευθυντικός οπορτουνισμός παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά τα σκάνδαλα. 

Για παράδειγμα, στελέχη τα οποία θα λάβουν μεγαλύτερη αποζημίωση για 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα θα αναφέρουν ανακριβείς πληροφορίες, δεδομένου 

ότι τα βραχυπρόθεσμα οφέλη υπερτερούν των μακροπρόθεσμων, όπως η σύνταξη. 

 Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα τα 

οποία αποτέλεσαν σημείο καμπής στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και 

συντέλεσαν στην καθιέρωση νέων κανόνων διασφάλισης και ενίσχυσης της 

ανεξαρτησίας των Ελεγκτών καθώς επίσης και στην αναμόρφωση των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων.  
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7.2 Enron Corporation 

 

Η αρχική επωνυμία της ENRON ήταν «Northern Gas 

Company» και ιδρύθηκε στην Omaha της Νεμπράσκα το 

1930. Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η Northern 

προσπαθούσε να πείσει τους καταναλωτές να 

χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για τη θέρμανση του σπιτιού 

τους. Μερικές όμως ατυχείς και ευρέως δημοσιοποιημένες 

«εκρήξεις» σε σπίτια από διαρροή φυσικού αερίου είχαν προκαλέσει ανησυχίες, 

αποτρέποντας πολλούς υποψήφιους πελάτες της Northern να χρησιμοποιήσουν 

φυσικό αέριο. Αλλά καθώς η οικονομική κρίση απλωνόταν, το σχετικά φτηνό κόστος 

του φυσικού αερίου έπειθε ολοένα και περισσότερους καταναλωτές, που υπέφεραν 

από το κρύο και τη φτώχεια, να γίνουν πελάτες της Northern. 

 Η ύπαρξη απεριόριστα φθηνού εργατικού δυναμικού στην δεκαετία του ’30 

επέτρεψε στην Northern να αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών φυσικού 

αερίου που εξυπηρετούσε νοικοκυριά και βιομηχανίες στις δυτικές πεδιάδες του 

Μισισιπή. Καθώς τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρίας αυξάνονταν, η διοίκηση της 

Northern ξεκίνησε προσπάθεια εξαγοράς δεκάδων μικρότερων ανταγωνιστών της, 

αφού σκοπός ήταν να γίνει η Northern ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου 

στις ΗΠΑ. Το 1947 ήταν χρονιά ορόσημο για την εταιρία αφού, όντας ακόμη 

άγνωστη πέρα από την τοπική αγορά, οι μετοχές της εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο 

της Νέας Υόρκης. Το γεγονός αυτό παρείχε στην εταιρία μεγαλύτερη πρόσβαση στις 

εγχώριες κεφαλαιαγορές και τη χρηματοδότηση που χρειαζόταν για να συνεχίσει τη 

στρατηγική «ανάπτυξη μέσω εξαγορών». 

 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, η Northern έγινε ο κύριος επενδυτής 

στην κατασκευή του αγωγού της Αλάσκα, που μόλις ολοκληρώθηκε επέτρεψε στην 

Northern να εκμεταλλευτεί τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου που είχε 

αποκτήσει στον Καναδά. Το 1980, η Northern μετονομάστηκε σε InterNorth, Inc. 

Μέσα στα επόμενα χρόνια η διοίκηση της εταιρίας επέκτεινε τη σφαίρα των 

επιχειρήσεών της, επενδύοντας σε δραστηριότητες πέραν της βιομηχανίας φυσικού 

αερίου, όπως η αναζήτηση πηγών πετρελαίου, τα χημικά, η εξόρυξη κάρβουνου και 

το εμπόριο καυσίμων. Ωστόσο, βασικό ενδιαφέρον της εταιρίας παρέμενε η παροχή 

φυσικού αερίου. Τον Ιούλιο του 1985, η InterNorth αγόρασε την Houston Natural 
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Gas Company για 2,3 δισ. δολάρια. Η εξαγορά αυτή είχε ως αποτέλεσμα η InterNorth 

να ελέγχει ένα δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου συνολικού μήκους 40.000 μιλίων και 

να γίνει η μεγαλύτερη εταιρία φυσικού αερίου στις ΗΠΑ.  

 Το 1986, η InterNorth μετονομάστηκε σε Enron. O Kenneth Lay, πρώην 

πρόεδρος της Houston Natural Gas, αναδείχθηκε κορυφαίο στέλεχος της καινούργιας 

εταιρίας και επέλεξε το Houston του Τέξας ως έδρα της επιχείρησης. Ο Lay σύντομα 

υιοθέτησε τη στρατηγική της επιθετικής ανάπτυξης που εδώ και καιρό κυριαρχούσε 

στην πολιτική της InterNorth όπως και της Northern. Προσέλαβε ως στέλεχος τον 

Jeffrey Skilling
90

, λόγω των ιδιαίτερων προσόντων που συνέθεταν την 

προσωπικότητά του. Αναγνωρίζοντας την ιδιοσυγκρασία του Jeffrey Skilling, τα νέα 

του καθήκοντα είχαν να κάνουν με την διερεύνηση και την δημιουργία νέων 

επιχειρηματικών  ευκαιριών για λογαριασμό της Enron
91

. 

 Αργότερα, το 1995, η Enron εισήχθη στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Το 

1999, με την άνθηση του Internet, η Enron προήγαγε το μετασχηματισμό της σε μια 

εταιρία "νέας οικονομίας" προωθώντας την EnronOnline. Πρόκειται για έναν 

ιστότοπο μέσω του οποίου μπορούσε κανείς να προβεί στη διενέργεια εμπορικών 

συναλλαγών, να συλλέξει δεδομένα για τις τιμές και οποιεσδήποτε άλλες 

πληροφορίες, σχετικά με τη βιομηχανία φυσικού αερίου και ενέργειας. Οι 

πληροφορίες παρέχονταν ανεξάρτητα με το αν πραγματοποιούνταν συναλλαγές μέσω 

της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε, το 2000, η εταιρία 

εμφανίζει μικτά κέρδη 101 δισεκατομμυρίων δολαρίων
92

. 

Η επέκταση της εταιρίας συνεχίστηκε με υπερβολικά περίπλοκα ventures 

προσφέροντας μια ευρεία ποικιλία χρηματοοικονομικών hedges και συμβόλαια με 

πελάτες. Αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία σχεδιάστηκαν για να προστατεύουν 

τους πελάτες από ένα εύρος κινδύνων, όπως για παράδειγμα τις αλλαγές στα 

επιτόκια. Ο όγκος αυτών των συναλλαγών ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό αυτόν των 

συμβολαίων φυσικού αερίου. Για αυτή την επιχειρηματική της επέκταση προσέλαβε 

σημαντικό αριθμό υπαλλήλων που ήταν εξειδικευμένοι στα μαθηματικά, τη φυσική 

και τα οικονομικά
93

. 

                                                
90 Λουμιώτης Β. (2009), σελ. 259-260 
91 Bierman, H. (2008)  
92 Νεγκάκης Χ. – Ταχυνάκης Π. (2013), σελ. 766 
93 ‘Understanding Enron: Rising Power’ The Washington Post, (2002)  
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Enron πραγματοποίησε συναλλαγές με 

«εταιρίες ειδικού σκοπού» (Special Purpose Entities-SPE’s) των οποίων τα λογιστικά 

αποτελέσματα ήταν αμφίβολα. Χρησιμοποίησε ένα περίπλοκο δίκτυο εταιριών 

ειδικού σκοπού και hedges, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα πρότυπα για τη 

λογιστική αντιμετώπισή τους (π.χ. το FAS 140)
94

.  

 Την περίοδο αυτή, πολλές εταιρίες εκμεταλλεύτηκαν τις λογιστικές οδηγίες 

για τις SPE’s, ώστε να μεταφέρουν τεράστια ποσά από τις υποχρεώσεις τους σε 

εταιρίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στον ενοποιημένο ισολογισμό τους. Ανάμεσα 

στους πιο επιθετικούς και καινοτόμους χρήστες αυτού του φορέα ήταν η Enron η 

οποία ίδρυσε εκατοντάδες SPE’s. Για παράδειγμα, η Enron φρόντιζε ώστε κάποιος 

τρίτος να επενδύσει το απαιτούμενο ελάχιστο 3% του κεφαλαίου και έπειτα πουλούσε 

στοιχεία του ενεργητικού της στην SPE. Αυτή με την σειρά της θα χρηματοδοτούσε 

την αγορά αυτών των στοιχείων με δάνεια που είχαν την εγγύηση της Enron. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις η Enron, με κρυφές συμφωνίες, προστάτευε τους εικονικούς 

ιδιοκτήτες των SPE’s από πιθανές απώλειες στις επενδύσεις τους και στην 

πραγματικότητα τους εγγυόταν αναπάντεχα κέρδη. Ακόμα πιο προβληματικό ήταν το 

γεγονός ότι η Enron συχνά πουλούσε στοιχεία του ενεργητικού της στις SPE’s σε 

υπερβολικά υψηλές τιμές, δημιουργώντας έτσι τεράστια πλασματικά κέρδη που 

συμπεριλάμβανε στις περιοδικές καταστάσεις των αποτελεσμάτων της. 

 Το βασικό κίνητρο για την εκτεταμένη χρήση των SPE’s από την Enron ήταν 

η αυξανόμενη ανάγκη της εταιρίας για κεφάλαια την δεκαετία του ’90. Καθώς ο 

Kenneth Lay και ο Jeffrey Skilling μετέτρεπαν την Enron από μια καθιερωμένη 

εταιρία παροχής φυσικού αερίου σε έναν μεσολαβητή "νέας οικονομίας" για τις 

βιομηχανίες ενέργειας, η εταιρία είχε συνεχή ανάγκη για επιπλέον κεφάλαια ώστε να 

χρηματοδοτηθεί αυτή η μετάλλαξη. Για να πείσουν τους δανειστές να συνεχίσουν να 

εισφέρουν χρήμα στην Enron, η διοικητική ομάδα κατάλαβε πως θα έπρεπε να 

διατηρήσει τη μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας, το οποίο απαιτούσε με 

τη σειρά του την έκδοση εντυπωσιακών οικονομικών καταστάσεων για κάθε περίοδο.  

 Ένας ακόμη παράγοντας που παρακίνησε τα στελέχη της Enron στην 

ωραιοποίηση των οικονομικών της καταστάσεων ήταν και η ανάγκη να διατηρηθεί 

και η τιμή της μετοχής σε υψηλά επίπεδα. Πολλές συμβάσεις δανείων των SPE’s 

είχαν διαπραγματευτεί από την Enron, συμπεριλαμβανομένων και των λεγόμενων 

                                                
94 Νεγκάκης Χ. – Ταχυνάκης Π. (2013), σελ. 766 
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price triggers – τιμών εκκίνησης. Αν η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής έπεφτε 

κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο (trigger), η Enron ήταν υποχρεωμένη να 

διαθέσει επιπλέον μετοχές για να αντισταθμίσει το δάνειο, να κάνει σημαντικές 

χρηματικές πληρωμές στην SPE ή για να αναδιαρθρώσει προγενέστερες συναλλαγές 

με την SPE. Στην χειρότερη περίπτωση, η Enron θα εξαναγκαζόταν να διαλύσει μια 

SPE και να συμπεριλάβει το ενεργητικό και παθητικό της στις ενοποιημένες 

οικονομικές της καταστάσεις
95

. 

Η εταιρία, εκτός από τις εταιρίες ειδικού σκοπού, δημιούργησε και ορισμένα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία τα λεγόμενα ‘‘Raptors”, που σχεδιάστηκαν για να 

μειώσουν τους κινδύνους που σχετίζονταν με το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο. 

Ουσιαστικά, κάλυπταν δυνητικές ζημίες των επενδύσεων της εταιρίας, όσο η τιμή της 

μετοχής της ήταν ακόμα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επίσης, κάλυπτε το χρέος της, 

χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Εκμεταλλευόμενη το 

πλεονέκτημα των λογιστικών κανόνων για λογαριασμούς με μεγάλα δάνεια από 

εταιρίες της Wall Street σαν ‘‘financial hedges”, η εταιρία απέκρυψε χρέη 3,9 δισ. 

δολαρίων στο χρονικό διάστημα από το 1992 έως το 2001. Τα δάνεια αυτά 

λογίζονταν σαν δραστηριότητα hedge, προκειμένου να μην προκαλέσει η Enron 

ανησυχία στους πιστωτές ότι πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτούμενο χρέος.        

 Η Enron για το τρίτο τετράμηνο του 2001 κατέγραψε ζημίες ύψους 618 εκ. 

δολαρίων και μείωση 1,2 δισ. δολαρίων στα ίδια κεφάλαια. Τα νέα για τα 

αποτελέσματα της Enron οδήγησαν σε ραγδαία μείωση της τιμής της μετοχής της. Το 

Νοέμβριο του ίδιου έτους ακολούθησε μια ανακοίνωση της εταιρίας σχετικά με τη 

χρηματοοικονομική της θέση, που οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση την τιμή 

της μετοχής. Η Enron δήλωσε υπερβολικά κέρδη τα προηγούμενα τέσσερα έτη, της 

τάξεως των 586 εκ. δολαρίων και όφειλε μέχρι και 3 δισ. δολάρια που δεν είχε 

καταγράψει. 

 Λίγο αργότερα, εμφανίστηκαν στην εταιρία ορισμένοι "σωτήρες" για να 

σπείρουν ελπίδες διάσωσης της κατάστασης. Οι εταιρίες Dynegy και Chevron Texaco 

σχεδόν έσωσαν, τότε, την εταιρία από τη χρεοκοπία, όταν ανακοίνωσαν μια 

συμφωνία αγοράς της εταιρίας αντί 8 δισ. δολαρίων σε μετρητά και μετοχές. 

Δυστυχώς όμως αργότερα, έπειτα από αξιολόγηση της φερεγγυότητας της εταιρίας 

και την υποβάθμισή της σε κατηγορία «junk» απέσυραν την πρότασή τους. Η Enron 
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προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει την υποβίβαση αυτή και σύμφωνα με 

ισχυρισμούς ζήτησε ακόμη και τη βοήθεια του Λευκού Οίκου.    

 Μετά την τυπική ακύρωση της προσφοράς που είχε παρουσιαστεί, η Enron 

εντάχθηκε στο Κεφάλαιο 11 για χρεοκοπία με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2001. Αυτή 

η ανακοίνωση τελικά οδήγησε την τιμή της μετοχής να πέσει στα 0,40 δολάρια. Λίγο 

αργότερα, ο δείκτης NYSE ανέστειλε τις συναλλαγές για τις μετοχές της Enron και 

ξεκίνησε διαδικασία για τον τυπικό τους αποκλεισμό
96

. Εκείνη την περίοδο 

αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πτώχευση στην ιστορία των ΗΠΑ και στέρησε τη δουλειά 

σε 4.000 υπαλλήλους.  

 Γενικότερα, η Enron ήταν μια επιχείρηση που επιδίωκε τα κέρδη χωρίς να 

υπολογίζει τα όρια. Αυτό άλλωστε θα μπορούσε να γίνει καλύτερα αντιληπτό από τα 

λόγια του ίδιου του Kenneth Lay ο οποίος σε ένα συμβούλιο της Enron στις 1 

Δεκεμβρίου το 1999 σημείωσε ότι: «δεν θέλω ποτέ να είμαστε ικανοποιημένοι με την 

τιμή της μετοχής. Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ... Πράγματι, εμείς εξακολουθούμε 

να πιστεύουμε ότι κατά τους επόμενους μήνες η τιμή της μετοχής μας θα μπορούσε 

να αυξηθεί κατά 50%, και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι 

τα επόμενα δύο χρόνια δεν μπορεί να διπλασιαστεί και πάλι
97

». 

 

Ο ρόλος της ελεγκτικής εταιρίας στην υπόθεση Enron 

 

Παραφράζοντας το γνωστό ρητό, θα έλεγε κανείς πως 

φαίνεται ότι πίσω από κάθε μεγάλο σκάνδαλο βρίσκεται μία 

μεγάλη λογιστική – ελεγκτική εταιρία. Η Arthur Andersen, 

μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως επιχειρήσεις παροχής 

ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, συνέδεσε το 

όνομά της με τα λογιστικά σκάνδαλα που ξέσπασαν στις ΗΠΑ, σε βαθμό που έγινε 

συνώνυμη με την εταιρική διαφθορά, την αναξιοπιστία και την εξαπάτηση των 

επενδυτών. 

 Η Andersen ιδρύθηκε αρχικά με την επωνυμία Andersen, Delaney & Co. το 

1913 από τον Arthur Andersen, καθηγητή λογιστικής στο Πανεπιστήμιο 

Northwestern του Σικάγο. Η εταιρία, αν και από την αρχή απέκτησε καλή φήμη, 

γρήγορα απέκτησε και φήμη για τη σκληρή της στάση απέναντι στους πελάτες της 
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κατά τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, απαιτώντας διαφάνεια, 

γεγονός που αποτέλεσε το κλειδί για την τόσο γρήγορη επιτυχία της εταιρίας και την 

αξιοπιστία της απέναντι στο επενδυτικό κοινό
98

. 

 Η ελεγκτική εταιρία της Enron, η Arthur Andersen είχε σημαντικό μερίδιο 

ευθύνης για την κατάληξη της εταιρίας, γεγονός το οποίο συνέβαλε και στην δική της 

κατάρρευση. Υπεύθυνη των λογιστικών της για 12 έτη, είχε εγκρίνει τα 

αποτελέσματα της περιόδου 1997-2001, όταν η Enron είχε "φουσκώσει" τα κέρδη της 

κατά 600 εκατ. δολάρια. Αν και ήταν γνωστό πως η Enron ήταν ένας υψηλού 

κινδύνου πελάτης και ενώ η ελεγκτική εταιρία είχε ήδη εντοπίσει στα βιβλία της 

εταιρίας προβλήματα της τάξης των 51 εκ. δολαρίων τελικά αποφάσισε να τα 

παραβλέψει χωρίς να τα διορθώσει. Επίσης, πρότεινε στην ελεγχόμενη εταιρία να 

προβεί σε ρυθμίσεις που θα μείωναν το ετήσιο εισόδημα κατά 50% περίπου και 

συγκεκριμένα από 105 σε 54 εκ. δολάρια. Παρά το ότι η Enron δεν προχώρησε σε 

υλοποίηση αυτών των προτάσεων, η ελεγκτική υπέγραψε για την ορθότητα και 

αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.  

 Ο επιχειρηματικός κόσμος υποστήριζε πως η ελεγκτική εταιρία δεν ήταν σε 

θέση να αντισταθεί στην Enron λόγω των υψηλών αποδοχών που λάμβανε από αυτή 

για τις ελεγκτικές και διοικητικές υπηρεσίες που της παρείχε. Συγκεκριμένα, το 2000, 

η Enron ανέφερε πως πλήρωσε συνολικά την ελεγκτική εταιρία 52 εκατ. δολάρια και 

συγκεκριμένα 25 εκατ. δολάρια για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών της 

καταστάσεων και 27 εκατ. δολάρια για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η 

ελεγκτική εταιρία παρείχε και υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, κάτι που αποτελούσε 

κοινή πρακτική για το ελεγκτικό επάγγελμα, πριν από τη θέσπιση των κανόνων του 

Sarbanes-Oxley Act
99

. 

Η σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιριών είχε αναπτυχθεί σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε οι εργαζόμενοι των δύο εταιριών δεν μπορούσαν πια να ξεχωρίσουν 

ποιος εργάζεται και σε ποια επιχείρηση, καθόσον στην πραγματικότητα, οι 

εργαζόμενοι κινούνταν μεταξύ των επιχειρήσεων.  

Τον Ιανουάριο του 2002 εκρήγνυται η βόμβα. Το Κογκρέσο ανακαλύπτει ότι, 

λίγες ημέρες πριν η Enron καταθέσει αίτηση πτώχευσης, η Andersen είχε διατάξει την 

καταστροφή χιλιάδων εγγράφων που σχετίζονταν με τον οικονομικό έλεγχο του 
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ενεργειακού κολοσσού, ρίχνοντας στο σκοτάδι τις έρευνες για τη μεγαλύτερη 

εταιρική χρεοκοπία της χώρας. Αργότερα, τον ίδιο μήνα, ομοσπονδιακό δικαστήριο 

απαγγέλλει κατηγορίες εναντίον της λογιστικής εταιρίας για παρεμπόδιση του έργου 

της δικαιοσύνης. 

Η είδηση της προσπάθειας καταστροφής των εγγράφων πυροδότησε ένα κύμα 

κριτικής ενάντια στην Andersen. Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι τα διοικητικά 

στελέχη της Enron κατηγορούσαν την Andersen. Ο Kenneth Lay στις 17 Ιανουαρίου 

του 2002, εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο η Enron απέλυε την Andersen από 

ελεγκτική της εταιρία
100

. 

Η αποκάλυψη του ρόλου που έπαιξε στην απόκρυψη σημαντικών στοιχείων 

για τις λογιστικές μεθόδους της Enron στοίχισε στην Andersen πελάτες και τζίρο, ενώ 

παράλληλα ακυρώθηκε το σχέδιο εξαγοράς της από την Delloitte & Touche. Το 

Μάρτιο παραιτείται ο πρόεδρός της, Joseph Bernardino και ένα μήνα αργότερα 

ανακοινώνεται η απόλυση 7.000 υπαλλήλων ή το 25% περίπου του προσωπικού 

της
101

. 

Μετά την ανακοίνωση αυτών των απολύσεων, αξιωματούχοι του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκάλυψαν πως ο David Duncan, πρώην συνεργάτης της 

Enron και υπεύθυνος για τον έλεγχο, παραδέχτηκε την ενοχή του για παρεμπόδιση 

της δικαιοσύνης και συμφώνησε να καταθέσει εναντίον της πρώην εταιρίας του. Η 

παραδοχή του Duncan σήμανε και το τέλος της Andersen.  

Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών και χρόνων, πολλά στελέχη της 

Enron, αντιμετώπισαν κακουργηματικές διώξεις από τη δικαιοσύνη, μεταξύ αυτών 

και οι Kenneth Lay, Jeffrey Skilling και Andrew Fastow (οικονομικός διευθυντής της 

Enron).  

Στις 31 Μαΐου του 2005 το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ ομόφωνα απέρριψε 

την καταδίκη για συνωμοσία που επιβλήθηκε στην Andersen τον Ιούνιο του 2002. Η 

απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να απορρίψει την καταδίκη της Andersen για 

συνωμοσία ήταν μικρή παρηγοριά για τους πάνω από 20.000 συνεργάτες και 

υπαλλήλους που έχασαν τη δουλειά τους όταν η ελεγκτική εταιρία εξαναγκάστηκε να 

κλείσει μετά την καταδίκη αυτή. Στην πραγματικότητα, εκείνη την περίοδο, το 
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σκάνδαλο της Enron συνέχισε να ρίχνει ένα μαύρο πέπλο στο οικονομικό μέλλον 

εκατοντάδων πρώην συνεργατών της Andersen. 

 Ο εφιάλτης της Enron δημιούργησε ευρύτατο εσωτερικό προβληματισμό για 

το λογιστικό – ελεγκτικό επάγγελμα και η δημόσια κατακραυγή προκάλεσε την 

ανάγκη για την ενδυνάμωση των λειτουργιών του ελέγχου και τη βελτίωση των 

λογιστικών και οικονομικών μεθόδων απεικόνισης. Οι νομοθετικές και ρυθμιστικές 

αρχές γρήγορα αποκρίθηκαν σε αυτή την ανάγκη για αναμορφώσεις. Λίγο μετά τη 

διάλυση της Enron, το FASB επέβαλε αυστηρότερες λογιστικές και οικονομικές 

οδηγίες για την απεικόνιση των SPE’s. Η πιο σαρωτική αλλαγή στο επάγγελμα από 

το σκάνδαλο της Enron ήταν η δημιουργία μιας νέας ομοσπονδιακής αρχής, του 

Public Companies Accounting Oversight Board, που θα επέβλεπε τη διαδικασία 

δημιουργίας κανόνων για το επάγγελμα του Εξωτερικού Ελεγκτή
102

. 

 

7.3 Parmalat 

 

Parmalat ή όπως αλλιώς περιγράφεται από κάποιους 

συγγραφείς στη βιβλιογραφία ως η «Enron της Ευρώπης», είναι 

μια άλλη εταιρία, στον πυρήνα της οποίας δεσπόζουν διάφοροι 

παράμετροι. Οι συγκεκριμένοι αυτοί παράμετροι, μας υποδεικνύουν την ύπαρξη της 

αποτυχίας της εταιρικής διακυβέρνησης. Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε και τις 

απόψεις εκείνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η κατάρρευση της Parmalat, ήταν 

αποτέλεσμα των διαφόρων χαρακτηριστικών που περικλείονται κάτω από την 

ομπρέλα της λογιστικής απάτης, της ύπαρξης ενός ισχυρού κεντρικού ελέγχου αλλά 

και γενικότερα της ύπαρξης μιας παντελούς έλλειψης διαφάνειας, η οποία είχε ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικών επιπλοκών στις λειτουργίες της ίδιας της 

επιχείρησης
103

. 

 Στο σημείο αυτό, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια ευρύτερη παρουσίαση της 

υπόθεσης που αφορά την εταιρία, έχοντας βέβαια ως κύριο γνώμονα την αποκάλυψη 

εκείνων των συγκεκριμένων αιτιών που οδήγησαν στην κατάρρευση της επιχείρησης. 
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 Μιλώντας γενικότερα για την εταιρία, η Parmalat αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες πολυεθνικές βιομηχανίες τροφίμων, με ειδίκευση στα γαλακτοκομικά 

προϊόντα. Ιδρυτής της εταιρίας ήταν ο Calisto Tanzi, όπου το 1961 έδωσε πνοή στην 

επιχείρηση. Ουσιαστικά, ο Calisto Tanzi εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που 

διαφαινόταν στην αγορά, με τη δημιουργία μιας μικρής μονάδας παστερίωσης στην 

Πάρμα, η οποία είχε ως στόχο την βιομηχανοποίηση της διανομής γάλακτος. Ένας 

παράγοντας που συνέβαλε στην επιτυχία αυτής της ενέργειας, ήταν η καινοτομία που 

προσφερόταν από την Σουηδική εταιρία Tetra Pak, η οποία είχε εφεύρει τα προϊόντα 

συσκευασίας από χαρτόνι. Έτσι, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Parmalat 

εξελίσσεται ως η όγδοη μεγαλύτερη βιομηχανία τροφίμων στην Ιταλία, 

καταλαμβάνοντας παράλληλα την πρώτη θέση στην αγορά γαλακτοκομικών 

προϊόντων με μερίδιο αγοράς 25% και 30.000 εργαζομένους σε δράση σε 30 χώρες. 

Το 1990, η εταιρία εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου. 

 Ωστόσο, ο γαλακτοκομικός τομέας δεν αποτελούσε το μοναδικό ενδιαφέρον 

του ιδρυτή της επιχείρησης, Calisto Tanzi, καθότι προχώρησε σε μια σειρά 

επενδύσεων στην τηλεοπτική αγορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, με την 

εξαγορά της Odeon TV. Η αναφορά μας στις επιχειρηματικές δράσεις του Calisto 

Tanzi έχει άμεση σχέση με την υπόθεση της Parmalat. Πιο συγκεκριμένα,  η εν λόγω   

επένδυση χρεοκόπησε το 1989. Η μετέπειτα  έρευνα που ακολούθησε και αφορούσε 

την κατάρρευση της Parmalat, αποκάλυψε ότι όλα τα χρέη της Odeon TV 

πληρώθηκαν από την Parmalat. Επομένως, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι 

από τα πρώτα χρόνια της δράσης της Parmalat, ο Calisto Tanzi χρησιμοποιούσε 

οικονομικούς πόρους της εταιρίας, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα χρέη που 

δημιουργούνταν σε άλλες επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 

 Μετά το φιάσκο της τηλεόρασης, στο τέλος της δεκαετίας του ’80, 

εξαγοράστηκε η «Finanziaria Centro Nord», η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε 

«Parmalat Finanziaria» και αποτέλεσε έναν όμιλο που συμπεριελάμβανε 58 εταιρίες, 

οι 33 εκ των οποίων είχαν την έδρα τους εκτός Ιταλίας. Γενικότερα, ο ευρύτερος 

όμιλος της «Parmalat Finanziaria» είχε ένα συνολικό κύκλο εργασιών που 

κυμαινόταν σε ένα ποσό κοντά στα € 560 εκατομμύρια. 

 To 1990, o Calisto Tanzi πραγματοποίησε επενδύσεις και σε άλλους 

επιχειρηματικούς τομείς. Μεταξύ αυτών ήταν και η επένδυση στην τοπική 

ποδοσφαιρική ομάδα «Parma», η οποία αργότερα κατατάχθηκε σε μία από τις 

σπουδαιότερες ομάδες του Ιταλικού Ποδοσφαίρου. Την ίδια δεκαετία, o Calisto Tanzi 
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συμμετείχε και στην αγορά τουρισμού με την εταιρία «Parmatour», η οποία 

συνιστούσε μια θυγατρική επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν στο χώρο των 

ταξιδιών και της αναψυχής. Διευθυντής της εν λόγω εταιρίας ήταν η κόρη του Calisto 

Tanzi, η Francesca Tanzi
104

. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ένα ποσό που 

κυμαινόταν κοντά στα 350 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας, αντλήθηκε από τους πόρους 

της Parmalat, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η «Parmatour»
105

. 

 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπήρχαν σοβαρά θέματα που αφορούσαν τις 

λειτουργίες του ομίλου. Τα πρώτα οικονομικά προβλήματα αναδύθηκαν το Νοέμβριο 

του 2003, εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας της επιχείρησης
106

. Στη συνέχεια, το 

Δεκέμβριο του 2003, η εταιρία παρουσίασε δυσκολία αποπληρωμής €150 

εκατομμυρίων σε ομολογιούχους, με αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής της να πέσει 

κατακόρυφα. Τον ίδιο μήνα, ανακοινώθηκε, επίσης, από την Τράπεζα της Αμερικής 

«Bank of America», ότι έγγραφο του 2002 που βεβαίωνε ότι η «Bonlat» (θυγατρική 

της Parmalat με έδρα στις νήσους Cayman) είχε καταθέσεις μετρητών αξίας περίπου 

τεσσάρων δισ. €, ήταν πλαστό. Μετά από όλα αυτά, η Parmalat κήρυξε πτώχευση, 

ανακοινώνοντας χρέη ύψους 14 δισ. €, οκτώ φορές υψηλότερα από τα χρέη που είχε 

γνωστοποιήσει η προηγούμενη διοίκηση. Η κατάρρευση της εταιρίας θεωρήθηκε ως 

η μεγαλύτερη χρεοκοπία στην Ευρώπη και ο Calisto Tanzi κατηγορήθηκε για 

οικονομική απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Ο ιδρυτής της Parmalat, Calisto Tanzi, 

καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκιση για το ρόλο του στο οικονομικό σκάνδαλο 

που οδήγησε σε κατάρρευση την κολοσσιαία ιταλική γαλακτοβιομηχανία και οι άλλοι 

επτά κατηγορούμενοι, στελέχη της εταιρίας και τραπεζίτες, αθωώθηκαν. Άλλοι οκτώ 

κατηγορούμενοι διευθετήθηκαν εξωδικαστικά το Σεπτέμβριο του 2008. Το 

Σεπτέμβριο του 2009, τρεις αγωγές από την Parmalat Capital Finance Ltd και τον 

Enrico Bondi (σημερινό Διευθύνοντα Σύμβουλο της Parmalat), κατά της Bank of 

America και των ελεγκτών Grant Thornton, απορρίφθηκαν
107,108

. 

 Κατά τη διερεύνηση της κατάρρευσης της Parmalat, αξίζει να αναφερθούμε 

στα αίτια που οδήγησαν στην αποτυχία της. Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι 
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η αιτία της "πτώσης" της Parmalat, προερχόταν από τα συγκρουόμενα συμφέροντα 

που είχαν οι τράπεζες,  γεγονός που σήμαινε ότι οι τράπεζες δάνειζαν τα χρήματα 

στην εταιρία και ταυτόχρονα ήταν υπεύθυνες για την αναδιοργάνωση των μετοχών 

και ομολόγων, ενεργώντας ουσιαστικά ως οικονομικοί σύμβουλοι. Επίσης, 

επισημαίνεται ότι  τόσο ο «νόμος περί Αξιών» όσο και ο «κώδικας Preda»
109

 της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, δε διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο και δεν είχαν την 

επίπτωση που θα έπρεπε να έχουν  στην εταιρία. 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου 

θα έπρεπε να αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, έτσι ώστε ο 

αριθμός των μη εκτελεστικών διευθυντών να μπορεί να διαχειριστεί ένα σημαντικό 

μέρος των αποφάσεων στα διάφορα εταιρικά συμβούλια. Ωστόσο, η έρευνα που 

διεξήχθη μετά την κατάρρευση της Parmalat αποκάλυψε ότι το διοικητικό συμβούλιο 

αποτελούνταν από δεκατρείς διευθυντές, οι τέσσερις από τους οποίους ήταν 

ανεξάρτητοι και οι υπόλοιποι εννέα ήταν εκτελεστικοί διευθυντές. Επιπλέον, το 

διοικητικό συμβούλιο της Parmalat, ήταν δομημένο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κώδικα Preda, που υποδείκνυε ότι η εταιρία θα μπορούσε είτε να συμμορφωθεί με 

τον κώδικα είτε να εξηγήσει γιατί δεν τήρησε κάποιους από τους όρους που 

περιελάμβανε ο κώδικας αυτός. Η Parmalat εκμεταλλεύτηκε τη συγκεκριμένη 

διάταξη και υποστήριξε ότι με δεδομένη την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση δεν 

θεώρησε απαραίτητο να συμμορφωθεί με τον κώδικα
110

. 

Έχοντας κάνει μια ευρύτερη αναφορά στη σύνθεση της Parmalat, είναι 

σημαντικό να υπογραμμίσουμε, ότι η εξεταστική επιτροπή είχε επηρεαστεί σε μεγάλο 

βαθμό από τον ιδρυτή της εταιρίας. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, τα μη 

εκτελεστικά μέλη ήταν κοντά στην οικογένεια Tanzi και ο πρόεδρος όπως και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ήταν το ίδιο άτομο, το οποίο απεικονιζόταν στο 

πρόσωπο του Calisto Tanzi
111

. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο της Parmalat, 

αποτελούνταν από ένα μεγάλο αριθμό διευθυντών και μόνο δύο μέλη αυτού θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ανεξάρτητα. Αυτό το θέμα δημιουργούσε 

περαιτέρω επιπλοκές, αφού ουσιαστικά το ζήτημα αυτό από μόνο του επηρέαζε τη 

δομή του ελέγχου, όπως είναι οι ελεγκτές αλλά και οι διάφορες ελεγκτικές επιτροπές, 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκεκριμένες συνθήκες στο ελεγκτικό κομμάτι, 
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οι οποίες οδηγούσαν στην μη επίτευξη της βέλτιστης αποτελεσματικότητας αλλά και 

αποδοτικότητας που θα έπρεπε να είχαν οι ανάλογοι μηχανισμοί
112

. Όπως 

γνωστοποιήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2003, τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου ήταν μέλη της οικογένειας Tanzi, καθώς και πολλοί 

προσωπικοί φίλοι του ίδιου του Calisto Tanzi
113

. Επιπλέον, η αναλογία του αριθμού 

των ανεξάρτητων διευθυντών στο γενικότερο σύνολο των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου ήταν μόνο 15%
114

. 

Εκτός από τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Parmalat, και οι 

λογιστικές πρακτικές επηρέασαν την πορεία της εταιρίας και την οδήγησαν στην 

αποτυχία. Η Parmalat είχε αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς, έχοντας προβεί σε ακριβές 

εξαγορές στην Αμερική οι οποίες πληρώθηκαν μέσω ομολόγων. Αυτή η ενέργεια 

προκάλεσε ιδιαίτερες δυσκολίες καθώς είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας 

«μεγάλης πίεσης» στον ισολογισμό. Επιπλέον, η εταιρία χρησιμοποίησε μετρητά που 

προερχόταν από τα ομόλογα από το έτος 1990 μέχρι και το 2003. Για να 

δικαιολογήσει αυτή την κίνηση προχώρησε σε διάφορες ενέργειες,  φουσκώνοντας τα 

έσοδα της επιχείρησης μέσα από εικονικές πωλήσεις σε εμπόρους λιανικής 

πώλησης
115

. 

Η κατάρρευση της Parmalat, φαίνεται να είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα το 

οποίο προερχόταν όχι μόνο από το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο 

αναπτύχθηκε στην εταιρία, αλλά από την περίπλοκη δομή του ομίλου. Ουσιαστικά, η 

Parmalat αποτελούνταν από 170 θυγατρικές και τα κεφάλαια κινούνταν μεταξύ των 

θυγατρικών. Ορισμένες από τις θυγατρικές που βρίσκονταν στους διάφορους  

φορολογικούς παράδεισους των νησιών Cayman, αποτελούσαν ένα σοβαρό θέμα που 

δημιουργούσε δυσκολία στην παρακολούθηση των ταμειακών ροών και των 

περιουσιακών στοιχείων αυτών των συγκεκριμένων εταιριών
116

. 

Οι λογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στην Parmalat, είχαν καταφέρει 

το στόχο τους, δηλαδή να εξαπατούν τους μετόχους της. Αυτό κυρίως οφειλόταν στο 

γεγονός ότι η Grant Thornton σε πρώτο βαθμό αλλά και η Deloitte and Touche 

αργότερα, δεν είχαν αποκαλύψει τίποτα γι’ αυτές τις παρατυπίες που υπήρχαν στην 
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εταιρία
117

. Δεν είναι μόνο η ανοχή των ελεγκτών, αλλά και η προθυμία των ιταλικών 

τραπεζών που δάνειζαν και συνέχιζαν να δανείζουν χρήματα στην εταιρία, χωρίς να 

έχουν επαρκή πληροφόρηση των λογαριασμών της. 

Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός των λογιστικών παρατυπιών, η έλλειψη 

διαφάνειας, η αναποτελεσματικότητα των ελέγχων, η κακή χρήση ή κατάχρηση των 

κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης, ο ισχυρός κεντρικός έλεγχος της οικογένειας 

Tanzi αποτελούν μερικούς από τους καθοριστικούς παράγοντες που οδήγησαν την 

Parmalat να καταρρεύσει. 

Παρά τις πολλές ομοιότητες που εμφανίζει η περίπτωση της Parmalat με την 

αντίστοιχη περίπτωση της Enron, δεν θα έπρεπε να παρουσιάζονται ως παρόμοιες, 

δεδομένου ότι η Parmalat περιελάμβανε την παρουσία ενός κύριου μετόχου, της 

οικογένειας Calisto Tanzi, ενώ αντίθετα, η Enron περιελάμβανε στους κόλπους της  

συνθήκες διάχυτης ιδιοκτησίας. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της Parmalat, υπήρξαν 

κάποιοι μέτοχοι οι οποίοι ενήργησαν για ιδίων όφελος. Συνδυάζοντας αυτούς τους 

δύο λόγους, δύο διαφορετικά ζητήματα αναδύονται τα οποία χρήζουν περαιτέρω 

συζήτησης που είναι πέρα από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Πρώτον, η 

"δυαδικότητα" που παρουσίαζε ο διευθύνων σύμβουλους, Calisto Tanzi και, 

δεύτερον, η προστασία των επενδυτών απέναντι στους κυρίαρχους μετόχους. 

Μετά την πτώχευση της Enron, οι υπέρμαχοι της φιλελεύθερης 

παγκοσμιοποίησης διαβεβαίωναν ότι η εποχή των "αλητήριων" επιχειρηματιών, των 

ψεύτικων επιχειρήσεων και του οικονομικού τρόμου είχε παρέλθει ανεπιστρεπτί. Και 

επί πλέον, ότι η υπόθεση κατέληξε σε θετικά αποτελέσματα γιατί επέτρεψε στο 

σύστημα να διορθωθεί. Το σκάνδαλο όμως της Parmalat απέδειξε ότι στην 

πραγματικότητα η κατάσταση ήταν διαφορετική. 

Σήμερα, η Parmalat είναι μια εταιρία με παγκόσμια παρουσία και σημαντικές 

επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, την 

Αυστραλία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική. Από το 2011, είναι θυγατρική του 

γαλλικού ομίλου Lactalis. 
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7.4 Lehman Brothers  

 

Κατά τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα οι πολιτικές αναταραχές, 

αλλά και οι άσχημες οικονομικές συνθήκες που υπήρχαν στη 

Γερμανία, οδήγησαν περίπου 6 εκατομμύρια Γερμανούς να 

μεταναστεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Ανάμεσα σε αυτά τα 6 εκατομμύρια μεταναστών ήταν και τα 

τρία αδέρφια Lehman
118

. 

 Αρχικά, τα τρία αδέρφια, Henry, Emanuel και Mayer, 

με καταγωγή από τη Βαυαρία, εγκαταστάθηκαν το 1844 στο Μοντγκόμερι της 

Αλαμπάμα και ίδρυσαν ένα μικρό κατάστημα με είδη παντοπωλείου. Μεταξύ των 

πελατών των αδερφών Lehman ήταν και πολλοί αγρότες βαμβακιού. 

Συναλλασσόμενοι με αυτούς, αντιλήφθηκαν ότι η ενασχόλησή τους με την αγορά και 

την πώληση βαμβακιού θα τους απέφερε περισσότερα κέρδη από ότι το υπάρχον 

κατάστημα που διατηρούσαν. Κυριαρχώντας στο εμπόριο του βαμβακιού των Νότιων 

Πολιτειών, που αντιπροσώπευαν τα ¾ της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού, και 

δεδομένου ότι το βαμβάκι αποτελούσε το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της 

Αμερικής, καθώς καταλάμβανε το 60% των ετήσιων εξαγωγών της, οι Lehman 

δημιούργησαν, το 1860, γραφείο στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Νότιο 

Μανχάταν
119,120

. 

 Παρόλα αυτά, τα γεγονότα που λάμβαναν χώρα εκείνη την εποχή στην 

Αμερική, ανάγκασαν τα αδέρφια Lehman να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Πιο 

συγκεκριμένα, το εμπάργκο που επέβαλλε ο πρόεδρος Lincoln κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου πολέμου στις νότιες πολιτείες της Αμερικής, είχε ως αποτέλεσμα να πληγεί 

η αγορά του βαμβακιού, και ως επέκταση αυτού, τα αδέρφια Lehman να χάσουν το 

πλεονέκτημα που είχαν αποκτήσει σε αυτήν την αγορά. Με διορατικότητα, τα 

αδέρφια Lehman προέβλεψαν ότι μετά τη λήξη του εμφυλίου η ζήτηση για βαμβάκι 

θα εκτοξεύονταν, και για το λόγο αυτό αγόρασαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού, οι 

οποίες παρήχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, και τις συνέλεξαν σε διάφορες 

αποθήκες στις ευρύτερες περιοχές της νότιας Αμερικής. Η απαιτητική ζήτηση 
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βαμβακιού μετά τον πόλεμο, τους απέφερε τεράστια κέρδη. Μέσα στο 1870 

ξανάνοιξαν το γραφείο στη Ν. Υόρκη και επέκτειναν τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες και στο εμπόριο καφέ, ζάχαρης και προϊόντων πετρελαίου
121,122

 . 

 Σταδιακά, και ακολουθώντας την πορεία των μεγεθών της, η εταιρία τους 

εισήχθη στο Χρηματιστήριο. Οι ίδιοι χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους από το 

τραπεζικό και πιστωτικό σύστημα για μεγαλύτερα κέρδη μέσω μιας επενδυτικής 

τράπεζας
123

. Οι επενδυτικές τράπεζες διευκολύνουν τη ροή των επενδυτικών 

κεφαλαίων σε μια ελεύθερη οικονομία της αγοράς, με την αποτελεσματική 

τιμολόγηση του κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικοί τραπεζίτες βοηθούν τους 

αγοραστές και τους πωλητές να καθορίσουν την κατάλληλη σχέση μεταξύ του 

κινδύνου που θέτουν συγκεκριμένοι τίτλοι με την τιμή στην οποία οι εν λόγω τίτλοι 

θα πρέπει να πωληθούν. Αυτή η διαδικασία τιμολόγησης βοηθά στο να διασφαλιστεί 

ότι το επενδυτικό κεφάλαιο κατανέμεται κατά τρόπο αποτελεσματικό στις εταιρίες, 

στις επιχειρηματικές οργανώσεις, καθώς και στους κυβερνητικούς οργανισμούς, που 

χρειάζονται εξωτερικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές 

τους
124

. 

Η Lehman Brothers ιδιαίτερα από το 1990 ταυτίστηκε με τις αγορές 

παραγώγων. Αν και η επενδυτική τράπεζα αποκόμιζε πολλά κέρδη λόγω παραγώγων, 

ήταν αντιμέτωπη με πολλούς μη διαχειρίσιμους κινδύνους. 

Η εταιρία παρουσίασε σημαντική οικονομική ανάπτυξη και παράλληλα 

δραστηριοποιήθηκε στην αγορά στεγαστικών δανείων RMBS (Residential Mortgage 

Backed Securities). Πρόκειται για ομολογίες που διασφαλίζονται με υποθήκες σε 

κατοικίες, δηλαδή τα εισοδήματα ή οι δόσεις ενυπόθηκων ακινήτων 

χρησιμοποιούνται για την εξόφληση των ομολογιών. Το ύψος των RMBS το 2006 

ξεπέρασε στις Η.Π.Α. τα 200 τρισ. δολάρια και είχαν ως κάλυψη τα credit default 

swaps. Η αυξανόμενη ζήτηση για RMBS οδήγησε στην επέκταση δανείων προς 

ιδιώτες χωρίς πιστοληπτική ικανότητα. Όσο όμως αυξάνονταν οι τιμές των 

κατοικιών, από το 1995-2005, ο κίνδυνος αθέτησης στις υποθήκες κατοικιών δεν 

δημιουργούσε ανησυχίες. Μετά από την κορύφωση των τιμών κατοικίας, το 2006, 

άρχισε η κάθοδος και το 2008 η μείωση άγγιξε το 50%. Αυτό είχε άμεση συνέπεια τα 
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RMBS να μην πωλούνται σε οποιαδήποτε τιμή. Η κατάσταση βρίσκει τη Lehman 

Brothers να κατέχει ενυπόθηκους τίτλους ύψους 90 δισ. δολαρίων.   

Επίσης, η Lehman Brothers χρησιμοποιούσε συμβατικό δείκτη μόχλευσης για 

τον υπολογισμό του οποίου διαιρούσε το σύνολο του ενεργητικού αντί για το σύνολο 

της καθαρής θέσης. Στο τέλος του 2007, το ποσοστό μόχλευσης ήταν 30,7 για τη 

Lehman, γεγονός που σημαίνει ότι αντιστοιχούσε μόνο ένα δολάριο των ιδίων 

κεφαλαίων μετοχών για κάθε 30,70 δολάρια του ενεργητικού που κατείχε. Στην 

ετήσια έκθεση του 2007 της εταιρίας, προτάθηκε καθαρός δείκτης μόχλευσης, ένα 

πολύ καλύτερο μέτρο της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, από το συμβατικό 

συντελεστή μόχλευσης. Από το 2003 ως το 2007, η εταιρία παρουσίαζε υπερβολικά 

υψηλά έσοδα. 

Το πρώτο τρίμηνο του 2008, η τιμή της μετοχής αυξήθηκε κατά 50% σε μία 

μέρα, με αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλών κερδών. Λόγω ακριβώς αυτών των 

αυξημένων κερδών, ο Richard Fuld, διευθύνων σύμβουλος της Lehman, κέρδισε 500 

εκατ. δολάρια, ως μπόνους, πέραν των καθορισμένων αμοιβών του,. Ωστόσο, 

διαπιστώνοντας ότι δόθηκε σημασία στον καθαρό δείκτη μόχλευσης της Lehman από 

τους οικονομικούς αναλυτές, διέταξε στρατηγική απομόχλευσης για να ξανακερδίσει 

την εμπιστοσύνη της αγοράς. Προχώρησε στο τέχνασμα των Repos 105 και έτσι 

ανακούφισε τον ισολογισμό στο τέλος του τριμήνου. Τα Repos 105 είχαν σαν 

αποτέλεσμα οι οικονομικές καταστάσεις της Lehman να είναι ουσιωδώς 

παραπλανητικές. Επρόκειτο για λογιστικό τέχνασμα, για την απόκρυψη χρεών 

δισεκατομμυρίων δολαρίων με την προσωρινή μεταφορά τους εκτός ισολογισμού, 

στο τέλος κάθε τριμήνου. Στελέχη της Lehman συνειδητοποίησαν ότι μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τα Repos 105 εντάσσοντάς τα στα λογιστικά πρότυπα, για την 

εμφάνιση των οικονομικών στοιχείων όλων των επιχειρήσεων, με στόχο τη διαφάνεια 

των ισολογισμών και την προστασία του κοινού. Χρησιμοποιήθηκε η εξαίρεση του 

προτύπου SFAS 140 προς όφελός τους, νομιμοποιώντας το Repos 105. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο μειώθηκε ο καθαρός δείκτης μόχλευσης της εταιρίας. Τα Repos 105 

χαρακτηρίστηκαν από τον ελεγκτή της Lehman ως " λογιστικά κίνητρα" με σκοπό να 

εξωραΐσουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τον καθαρό δείκτη 

μόχλευσης.   

Το βέβαιο ήταν ότι η διαχείριση της Lehman δε θα μπορούσε να βρει κανένα 

δικηγορικό γραφείο στις Η.Π.Α. να εκδώσει μια νομική γνωμοδότηση για πωλήσεις 

Repos 105 και έτσι κατέφυγε στη Βρετανική δικηγορική εταιρία Linklaters. Οι 
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συναλλαγές που γίνονταν στη Μ. Βρετανία, συμπεριλαμβάνονταν στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της Lehman στις Η.Π.Α. 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, η Lehman Brothers, με ενεργητικό 700 δισ. 

δολαρίων, κήρυξε πτώχευση. Η έκθεση πτώχευσης δημοσιεύθηκε την άνοιξη του 

2010 και εκτείνεται σε 2.200 σελίδες, συμπεραίνοντας ότι τα στελέχη της Lehman με 

λογιστικά τεχνάσματα κάλυπταν την πραγματική οικονομική θέση της εταιρίας, 

εμπλέκοντας και καταλογίζοντας ευθύνες και στην ελεγκτική εταιρία, Ernst & 

Young, μια από τις «Big 4», που ασκούσε τον έλεγχο στην Lehman από το 1994 ως 

το 2008 και στην οποία καταβάλλονταν υψηλά χρηματικά ποσά. Σημειώνεται πως για 

τον έλεγχο του 2007 κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία το ποσό των 29,5 εκ. 

δολαρίων για παροχή ελεγκτικών και φορολογικών υπηρεσιών. Μέσα σε 6 μήνες, οι 

συνέπειες της πτώχευσης δημιούργησαν τη μεγάλη ύφεση που εξανέμισε 10 τρισ. 

δολάρια από τον πλούτο των επενδυτών των χρηματιστηρίων και βύθισε σε ύφεση 

την παγκόσμια οικονομία
125

. 

Κάνοντας μια αναζήτηση στην ευρύτερη βιβλιογραφία που ασχολείται επί του 

θέματος, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια ενιαία αιτία, η οποία οδήγησε 

την Lehman Brothers στην κατάρρευση. Διερευνώντας ειδικότερα την υπόθεση, 

είμαστε σε θέση να αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολυάριθμα αίτια και παράγοντες που 

συνέβαλαν στην αποτυχία της εταιρίας. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι τα κυριότερα αίτια 

που οδήγησαν την εταιρία σε αυτή την κατάσταση έχουν να κάνουν με τον άπληστο 

χαρακτήρα που διακατέχει κάποιους από τους εμπλεκόμενους με την Wall Street, το 

γενικότερο βαρύ φορτίο χρέους που απεικόνιζαν τα περισσότερα αμερικάνικα  

νοικοκυριά, η δράση που είχε η κεντρική τράπεζα της Αμερικής (FED), η αντίστοιχη 

δράση που είχαν οι οργανισμοί αξιολόγησης, και τέλος η απορρύθμιση. 

Ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι προαναφερθέντες 

παράγοντες οδήγησαν αποκλειστικά στην κατάρρευση της Lehman Brothers, αλλά 

έπαιξαν με την σειρά τους ένα σημαντικό ρόλο στην δημιουργία της κρίσης των 

ευρύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων. Η αγορά των συμβάσεων αντιστάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου (CDS) ήταν ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες που 

συνέβαλαν στην πτώση της εταιρίας, καθώς η Lehman Brothers είχε καθοριστικά 

ενεργό ρόλο στην εν λόγω αγορά.  
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Η σημαντικότερη όμως αιτία, που οδήγησε τη Lehman Brothers στην 

κατάρρευση, είναι η σκόπιμη διαστρέβλωση των δεδομένων των οικονομικών της 

καταστάσεων. Οι ελεγκτές της Ernst & Young "έκλεισαν εσκεμμένα τα μάτια τους" 

σε αυτές τις «τεχνικές ωραιοποίησης» του ισολογισμού. Αυτές οι διαστρεβλώσεις 

κυρίως εστίαζαν στην χρήση του «Repos 105», το οποίο η Lehman Brothers δεν 

αποκάλυψε, παρά το γεγονός ότι οι ελεγκτές είχαν γνώση επί του θέματος
126

. 

Παρά το γεγονός ότι τα Repos 105 αποτελούν μια νόμιμη διαδικασία, η 

Lehman Brothers χρησιμοποίησε συγκεκριμένες πρακτικές-τεχνικές προκειμένου να 

αποκομίσει πολλαπλά πλεονεκτήματα. Παρακάτω, ο Dan Wilchins και o Silvio 

DaSilva (2010), μας υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η Lehman Brothers 

ενήργησε σε αυτές τις συναλλαγές
127

: 

 Η Lehman Brothers αγόρασε ένα κρατικό ομόλογο από μια άλλη τράπεζα 

μέσω της μονάδας Lehman Brothers Special Financing στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής. 

 Λίγο πριν από το τέλος του τριμήνου, η μονάδα των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής, μετέφερε ομόλογα σε μια θυγατρική του Λονδίνου, γνωστή ως 

Lehman Brothers International (Europe). 

 Η θυγατρική του Λονδίνου έδωσε περιουσιακά στοιχεία στον 

αντισυμβαλλόμενό της, έλαβε μετρητά και συμφώνησε να αγοράσει πάλι τα 

περιουσιακά στοιχεία στην αρχή του επόμενου τριμήνου σε υψηλότερη τιμή. 

Ουσιαστικά, τα περιουσιακά στοιχεία που δόθηκαν ήταν τουλάχιστον 105% 

των μετρητών που εισπράχθηκαν. 

 Τα ποσά που ελήφθησαν στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν για να πληρωθεί 

ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων της Lehman Brothers. 

 Η μείωση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού είχαν σαν 

αποτέλεσμα να απεικονίσουν ένα πιο "υγιές πρόσωπο" των τριμηνιαίων 

οικονομικών καταστάσεων όπως και των αντίστοιχων δεικτών. 

 Κατά την έναρξη του επόμενου τριμήνου, και έχοντας ως ισχυρό πλεονέκτημα 

την απεικόνιση ωραιοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η Lehman 
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Brothers προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες, απευθυνόμενη σε τράπεζες 

και άλλα πιστωτικά ιδρύματα για τη λήψη δανείων. 

 Η Lehman Brothers τελικά, εξαγόρασε τους τίτλους από τη θυγατρική του 

Λονδίνου στο 105% της αρχικής τιμής. Μετά από αυτό, οι οικονομικές της 

καταστάσεις επέστρεψαν στην πραγματική τους θέση. 

Οι πράξεις αυτές συνήθως πραγματοποιούνταν για ένα διάστημα επτά έως 

δέκα ημερών κατά το τέλος του τριμήνου και δημιουργούσαν μια ουσιώδη 

παραπλανητική εικόνα των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

 

 

8.1 Ασπίς Πρόνοια 

 

Η περίπτωση της εταιρίας «ΑΣΠΙΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑ» αποτελεί σημαντικό 

ασφαλιστικό σκάνδαλο
128

. Το χρονικό της 

«Ασπίς Πρόνοια» ξεκινάει πριν από 70 

περίπου  χρόνια, με το έτος 1944 να αποτελεί μια ημερομηνία σταθμό για την εταιρία 

καθώς υλοποιήθηκε η ίδρυσή της. Τον επόμενο χρόνο, η «Ασπίς Πρόνοια» ξεκινάει 

την ουσιαστική της λειτουργία και παράλληλα εκδίδει το πρώτο ομαδικό 

ασφαλιστήριο ζωής στην Ελλάδα.  

Το 1952 επιχειρεί την πρώτη συστηματική αναβίωση των ασφαλίσεων Ζωής, 

ενώ το 1953 προχωρά στην εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρίας «Πατρίς» και 

ανάληψη της αντιπροσωπείας της αγγλικής «Sun Insurance Company» για 

δραστηριοποίηση στις θαλασσασφάλειες. 

Το 1956 «Ασπίς Πρόνοια» και «Πατρίς» συγχωνεύονται. Το 1957 η «Ασπίς» 

αναλαμβάνει την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών της τότε νεοϊδρυθείσας 

Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το 1969 εκδίδεται από την «Ασπίς» το πρώτο 

Αστρασφαλιστήριο στην παγκόσμια ιστορία.  

Το 1971 «Ασπίς» και «Insurance Company of North America» ιδρύουν από 

κοινού την «Interamerican Ζωής», ενώ το 1973 η «Ασπίς» αποχωρεί από το μετοχικό 

σχήμα της «Interamerican Ζωής» μεταβιβάζοντας το μερίδιό της στην «INA». 

 Το 1986 ο Παύλος Ψωμιάδης γίνεται κύριος μέτοχος της «Ασπίς Πρόνοια», 

μετά από μεταβίβαση σε αυτόν των μετοχών του Α. Ταμπουρά, ο οποίος αποχωρεί 

οριστικά. Το 1989, ο ολλανδικός χρηματοασφαλιστικός Όμιλος «Aegon» αποκτά το 

40% των μετοχών της εταιρίας.  
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 Το 1990 αρχίζει η δόμηση του Ομίλου Ασπίς. Ιδρύονται σταδιακά η «ΑΣΠΙΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑ Ζημιών», η «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Αμοιβαίων Κεφαλαίων», η «ASPIS 

BANK» και η «ΑΣΠΙΣ Χρηματιστηριακή». Η εταιρία πλέον είχε ανέβει σε υψηλό 

επίπεδο, και παρά την εισαγωγή και άλλων εταιριών στην αγορά, η «Ασπίς Πρόνοια» 

συνέχιζε να κατέχει την μερίδα του λέοντος. Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα 

αντιληπτό, αν αναλογιστούμε το σημαντικό μερίδιο που η «Ασπίς Πρόνοια» 

καταλάμβανε στην ασφαλιστική αγορά και το οποίο αναλογούσε σε ένα σπουδαίο 

13% του συνολικού τομέα των ασφαλειών στην Ελλάδα.  

 Το 1993 η «Ασπίς» εξαγοράζει το μετοχικό πακέτο που κατείχε η «Aegon» 

και το 1994 ιδρύεται η «Ασπίς Επενδυτική», με τις δύο εταιρίες να εισάγονται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 Το 1997 εξαγοράζεται η «Λαϊκή Ζωής» και ενσωματώνεται στην «Ασπίς 

Πρόνοια». Το 1999 εξαγοράζονται οι εταιρίες «Γκοταέρ Ελλάς», «Nordstern Colonia 

Hellas», «Nordstern Colonia Hellas Life» και η «Commercial Union Life 

Α.Ε.Α.Ζ»
129

. 

 Η εταιρία, από το 2000, δεν επένδυε σε μερίδια τα συμβόλαια «ASPIS 

BOND», αλλά τα χρησιμοποιούσε για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών, 

των δανειακών της υποχρεώσεων και γενικότερα των ταμειακών της ελλειμμάτων. 

Όμως, οι ασφαλισμένοι, διαπιστώνοντας πως δε γινόταν άμεση καταβολή των 

προϊόντων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατήγγειλαν το γεγονός. 

 Το 2001 ιδρύεται η «Ασπίς Εστία».  

Η «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» το 2001 πραγματοποίησε αναδρομικές αλλαγές στον 

Ισολογισμό του 2000, έπειτα από μείωση κατά 6,9 δισ. δρχ. της αξίας του 

χαρτοφυλακίου του «εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου», λόγω υποτίμησης της 

αξίας των επενδύσεων. Στη συνέχεια, αποφάσισε το παραπάνω ποσό να το 

συμπεριλάβει στο ποσό των αποθεμάτων, ύψους 41 δισ. δρχ. και έτσι αυθαίρετα να 

το μηδενίσει, μη εμφανίζοντας αυτό στους επόμενους Ισολογισμούς. Παράλληλα, το 

ίδιο έτος, προώθησε δύο νέα επενδυτικά προϊόντα ζωής, το «ASPIS PLUS» και το 

«ΔΚ», που πρόσφεραν το αρχικά επενδυμένο κεφάλαιο, προσαυξημένο με επιτόκιο 

που ανερχόταν σε 4%. Ωστόσο, το πιστοποιητικό φερεγγυότητας του έτους έκδοσης 

δόθηκε στην εταιρία στο τέλος του επόμενου χρόνου.    
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 Το 2002 εξαγοράζεται το δίκτυο λιανικής τραπεζικής της «ABN Amro» στην 

Ελλάδα. Η «Ασπίς Πρόνοια» απορροφά την «Ασπίς Επενδυτική». Έξι ασφαλιστικές 

του Ομίλου ενοποιούνται σε μία υπό την ονομασία «COMMERCIAL Value A.A.E». 

Ιδρύεται η «Aspis Leasing».  

Το 2002, η οικονομική κατάσταση της εταιρίας «ΑΣΠΙΣ» επιδεινώθηκε. Η 

εταιρία αν και θα έπρεπε να αγοράσει από τις εισπράξεις των «ASPIS BOND» του 

έτους 2001, ύψους 66 εκατ. ευρώ, αντίστοιχο ποσό για μερίδια ασφαλισμένων, τελικά 

χρησιμοποίησε τα 42 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αποθεμάτων και ζημιών 

συμβολαίων του 2000, αλλά και για την κάλυψη άλλων υποχρεώσεών της. Εξαιτίας 

του ελλείμματος των «ASPIS BOND», η εταιρία είχε ανεπαρκές κεφάλαιο. Έτσι, 

επινόησε το ασφαλιστικό προϊόν «ASPIS PLUS», το οποίο μπορούσαν να 

αποκτήσουν και οι ασφαλισμένοι που κατείχαν το «ASPIS BONDS», εξαγοράζοντας 

ουσιαστικά το τελευταίο και μετατρέποντάς το σε «ASPIS PLUS», λόγω κυρίως 

έλλειψης ρευστότητας. Η εταιρία προχώρησε σε λογιστικές ενέργειες και παραποίηση 

των οικονομικών της καταστάσεων, αυξάνοντας τεχνητά το ύψος των κεφαλαίων της 

κατά 27 εκατ. ευρώ.  

 Το 2003 ιδρύονται οι εταιρίες «Aspis Credit» και «Aspis Real Estate». 

Εξαγοράζεται, παράλληλα, το δίκτυο λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα της 

«Grindlays Bank».  

Το 2003 αποφασίστηκε από την εταιρία η μεταφορά 30 εκατ. ευρώ από το 

«εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο» στην εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΕ» 

και η αντικατάστασή του με ομόλογο ισόποσης αξίας, χρονικής διάρκειας επτά ετών, 

με επιτόκιο που ανερχόταν σε 5%. Τα χρηματικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν για την 

ίδρυση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιριών του ομίλου. Το ίδιο 

έτος, έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κάνει αναφορά για τις εν λόγω 

καταγγελίες στην εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». Ωστόσο, η μη τήρηση των 

υποχρεώσεων της εταιρίας απέναντι σε ασφαλισμένους συνεχίστηκε και μετέπειτα  

(μέχρι το 2009).  

To 2004 «Ασπίς ΑΕΔΑΚ» και «ABN Amro ΑΕΔΑΚ» συγχωνεύονται υπό την 

επωνυμία «Aspis International ΑΕΔΑΚ». H «Ασπίς Πρόνοια» γιορτάζει τα 60 χρόνια 

συνεχούς λειτουργίας της και γίνεται από τις μακροβιότερες ασφαλιστικές εταιρίες 

στην Ελλάδα.  

Το ίδιο έτος, η εταιρία προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίων και αυθαίρετη 

αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων στην «εύλογη αξία», με αποτέλεσμα να 
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αυξηθεί η αξία αυτών κατά 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο αριθμός των καταγγελιών 

τόσο από τους εργαζόμενους της εταιρίας, όσο και από τους ασφαλισμένους 

αυξάνεται, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται μέτρα από τις αρμόδιες αρχές.  

Το 2005, οι Ορκωτοί Ελεγκτές, που διενεργούσαν τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαπίστωσαν πως τα ασφάλιστρα των 

προγραμμάτων «ASPIS BOND», «ASPIS PLUS» και «ΔΚ» δεν επενδύονταν σε 

τίτλους και δεν αγοράζονταν μερίδια. Επίσης, διαπίστωσαν πως δεν είχε σχηματιστεί 

πρόβλεψη χρηματοοικονομικού κινδύνου ύψους 70 εκατ. ευρώ, η οποία δε μπορούσε 

να καλυφθεί με περιουσιακά στοιχεία.  

Το 2007, ο αρμόδιος αναλογιστής του Υπουργείου Ανάπτυξης κοινοποίησε τα 

γεγονότα που εντοπίστηκαν για το έλλειμμα των αποθεμάτων, τις υπερβολικές 

υπεραξίες και την παραποίηση οικονομικών στοιχείων που είχαν άμεση επιρροή τόσο 

στο αποτέλεσμα όσο και στην κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου. Έτσι, 

ενημερώθηκαν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Υπηρεσία 

Ειδικών Ελέγχων, καθώς και η νέα εποπτική αρχή του κλάδου, η Επιτροπή Εποπτείας 

Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), ενώ εκδόθηκε εισαγγελική εντολή για τη 

διερεύνηση της υπόθεσης
130

.  

Το 2008, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης  (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) ζήτησε 

από την «Ασπίς Πρόνοια» να παρουσιάσει ένα χρηματοδοτικό πλάνο ανάκαμψης της 

εταιρίας. Αντ’ αυτού όμως, διαπίστωσε νέο έλλειμμα στα αποθέματα ύψους 130 εκατ. 

ευρώ. Παρά τις συνεχείς ενημερώσεις της εταιρίας για την κάλυψη του ποσού, δεν 

έγινε καμιά ενέργεια. Οι έλεγχοι που ακολούθησαν διαπίστωσαν την ανάγκη 237 

εκατ. ευρώ για ανασυγκρότηση της εταιρίας. Το 2009, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ζήτησε από την 

«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» πρόγραμμα για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και την 

οικονομική της ανασυγκρότηση, χωρίς όμως καμιά ουσιαστική ενέργεια.   

Για την κάλυψη των απαιτούμενων χρηματικών ποσών, ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας κατέθεσε στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. εγγυητική επιστολή 

ύψους 550 εκατ. ευρώ γνωστής Τράπεζας του εξωτερικού, η οποία μετά από 

διεξοδικό έλεγχο που διενέργησαν οι ελεγκτικές αρχές της Τράπεζας της Ελλάδος 

αποδείχθηκε ότι δεν ήταν γνήσια.  

Το Σεπτέμβριο του 2009, αποφασίστηκε από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. η οριστική 

ανάκληση των αδειών λειτουργίας πέντε ασφαλιστικών εταιριών και συγκεκριμένα 
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των εταιριών: «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ», «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ», «Γενική Ένωση 

ΑΕΕΓΑ (General Union)», «Γενική Πίστη ΑΕΕΓΑ (General Trust)» και «Ασφάλειες 

Σκούρτη». Μεταγενέστερα, ανακλήθηκε από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. και η άδεια λειτουργίας 

της ασφαλιστικής εταιρίας «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑIΡΙΑ» για παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας
131

.   

Τα αποτελέσματα της ανάκλησης της άδειας της «Ασπίς Πρόνοια» ήταν 

ιδιαίτερα αισθητά, καθώς η εταιρία απασχολούσε ένα σημαντικό αριθμό 

εργαζομένων που υπολογιζόταν κοντά στους 1000 υπαλλήλους. Εκτός αυτού, η 

εταιρία είχε πάνω από ένα εκατομμύριο ασφάλειες, εκ των οποίων οι 160.000 

αποτελούσαν συμβόλαια ζωής. 

 Κατά τα τέλη Ιανουαρίου του 2010, η εταιρεία «Baker Tilly Hellas» 

προχώρησε στην εκκαθάριση της «Ασπίς Πρόνοια». Κατά την διάρκεια της πορείας 

εκκαθάρισης, ο οίκος Baker Tilly συνέταξε μια 20σέλιδη έκθεση. Σε αυτή την έκθεση 

μπορούν να απεικονιστούν οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην κάμψη της 

«Ασπίς Πρόνοια», καθώς οι φράσεις «λογιστική αταξία» και «ανορθόδοξες 

εγγραφές», αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της κατάστασης της 

εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται ότι υπάρχουν δυσκολίες στην 

εξακρίβωση των λογαριασμών της «Ασπίς Πρόνοια», καθώς διάφορα ποσά 

κονδυλίων μεταφέρθηκαν σε άσχετους λογαριασμούς. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε την πορεία ενός ποσού κοντά στα 7,1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία 

μεταφέρθηκαν από τον λογαριασμό «χρεώστες ασφαλίστρων» σε έναν άσχετο 

λογαριασμό της «Aspis Holding». Από εκεί το ίδιο ποσό μεταφέρθηκε επίσης σε έναν 

άσχετο λογαριασμό της «Aspis Μεσιτείας Ασφαλιστών», και τέλος τα 7,1 

εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν στην χρέωση του λογαριασμού «προβλέψεις 

επισφαλειών». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μια απαίτηση της εταιρίας να κλείσει στα 

αποτελέσματα χρήσης και να εξαφανιστεί με την αιτιολογία της ανεπίδεκτης 

είσπραξης. Η πρακτική που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τη διοίκηση της 

εταιρίας, φέρνει στην επιφάνεια όλες τις λογιστικές ατασθαλίες και τις μεταφορές 

ποσών μεταξύ των εταιριών του ομίλου, στην προσπάθεια του βασικού μετόχου είτε 

να προσποριστεί χρήματα της εταιρίας είτε να καλύψει "τρύπες" συγγενών 

εταιριών
132

. Εκτός αυτού, η έκθεση παρουσιάζει ότι απαιτήσεις ύψους 56,1 

εκατομμυρίων ευρώ και υποχρεώσεις ύψους 71,9 εκατομμυρίων ευρώ από και προς 
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τις εταιρίες «Ασπίς Κάπιταλ», «Aspis Όμιλος Εταιριών», «Aspis Holding Public», 

«Δωρογραφοτεχνική», «Μπράιτ», «Fewsley Holdings», «Leda», «Ασπίς Πρόνοια 

ΑΕΑΖ», αλλά και τα φυσικά πρόσωπα «Τσιρίκος Χρήστος», «Αυδής Βασίλης», 

«Σπύρος Σπύρου» και «Παύλος Ψωμιάδης», έγιναν χωρίς να υπάρχει κάποια 

ουσιαστική και πραγματική εμπορική συναλλαγή. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι 56 

επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία είχαν εκδοθεί, το συνολικό ύψος των 

οποίων κυμαινόταν κοντά στα 9,9 εκατομμύρια ευρώ, χαρακτηρίστηκαν 

εισπραχθέντα χωρίς όμως να υπάρξει κάποια εισροή χρημάτων
133

. Σύμφωνα με την 

εκτίμηση του ελεγκτικού οίκου «αφορούσε ατομικές υποχρεώσεις του βασικού 

μετόχου Παύλου Ψωμιάδη, που μετατράπηκαν σε υποχρεώσεις της εταιρίας». 

 Αντίστοιχα διαπιστώθηκε ότι υπήρχε σημαντικός αριθμός ζημιών, που ενώ 

φαίνονταν ως εξοφλημένες, δεν είχε απεικονιστεί σχετική πληρωμή στα βιβλία της 

εταιρίας, ενώ για 3.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια απεδείχθη ότι οι ασφαλισμένοι 

κατέβαλαν μικρότερο εφάπαξ ποσό από αυτό που αναφερόταν στο συμβόλαιο. Άλλοι 

2.500 φάκελοι ζημιών ελέγχτηκαν ως προς τον προσδιορισμό του ύψους τους και 

άλλοι 3.700 φάκελοι ομαδικών ασφαλιστηρίων ζωής, ως προς την ορθότητα των 

χρεώσεων των νοσοκομείων και των συνεργατών. 

 Ο μακρύς κατάλογος των "ανορθόδοξων προσαρμογών" περιελάμβανε επίσης 

αναλήψεις μετρητών ύψους 5,1 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες που δεν εμφανίζονταν 

στα βιβλία της εταιρίας, καταθέσεις 1,4 εκατ. ευρώ που επίσης δεν εμφανίζονταν στα 

βιβλία, αντίστοιχες πιστώσεις 2,1 εκατ. ευρώ, 6,4 εκατ. ευρώ αναλήψεις καθώς και 

9,2 εκατ. ευρώ καταθέσεις, που όμως σημείωσαν οι ελεγκτές ήταν «αδιερεύνητες». 

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι πλημμελείς έλεγχοι των εποπτικών αρχών, 

καθώς η εταιρία λάμβανε πιστοποιητικά φερεγγυότητας από το ελληνικό κράτος. 

Χαρακτηριστικό μάλιστα ήταν το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2008 η πιστοληπτική 

ικανότητα της εταιρίας βαθμολογήθηκε με Β+ από τον διεθνή οίκο Fitch, ενώ δύο 

μήνες αργότερα η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έλαβε την απόφαση να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία 

του ομίλου ΑΣΠΙΣ. Ταυτόχρονα, ο οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε σε 

υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρίας, στην κατηγορία CCC, λόγω 

του ότι δεν διέθετε πλέον επαρκείς πληροφορίες.  

Η κατάρρευση του Ομίλου ΑΣΠΙΣ, κολοσσού στην ελληνική ασφαλιστική 

αγορά, είχε σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο για τον κλάδο των ασφαλίσεων αλλά και 
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για τους εκατοντάδες εργαζομένους της εταιρίας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» που έμειναν 

άνεργοι και τα 1,2 εκατομμύρια συμβόλαια που δεν μπόρεσαν να αποζημιωθούν 

ζημιώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.  

Εναντίον του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ασκήθηκε ποινική δίωξη 

σε βαθμό κακουργήματος για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη 

δραστηριότητα και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης
134

.  

 

8.2 Τράπεζα Κρήτης 

 

Το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης είναι συνώνυμο με το 

σκάνδαλο Κοσκωτά
135

. Το σκάνδαλο Κοσκωτά αφορούσε 

ένα μεγάλο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο το οποίο 

κυριάρχησε στην ελληνική πολιτική σκηνή κατά τα τέλη 

της δεκαετίας του 1980 και στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 

1990. Κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου υπήρξε ο 

τραπεζίτης Γιώργος Κοσκωτάς, πλην όμως ενεπλάκησαν σ’ 

αυτό και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Η 

αφετηρία του σκανδάλου ήταν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου 

Κοσκωτά. Ο Κοσκωτάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, με καταγωγή από τον 

Ασπρόπυργο Αττικής. Το 1970 μετανάστευσε στην Αμερική και επέστρεψε στην 

Ελλάδα στα τέλη της ίδιας δεκαετίας
136

. Η παραμονή του στην Αμερική θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν αρκετά περιπετειώδης, καθώς είχε διαπράξει κοντά 

στα 64 αδικήματα, η πλειονότητα των οποίων αφορούσαν πλαστογραφήσεις και 

γενικότερα πράξεις απάτης
137

. 

 Τον Ιούλιο του 1979, ο Κοσκωτάς επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να 

εργάζεται στο οικονομικό τμήμα της Τράπεζας Κρήτης. Ένα χρόνο μετά, ανέλαβε 

Διευθυντής Συναλλάγματος της τράπεζας, παρ’ ότι ήταν μόλις 25 ετών. Έγινε 

γνωστός στο πανελλήνιο στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Το νεαρό της ηλικίας του, 

η γιγάντια περιουσία του και η χαρακτηριστική του εμφάνιση τον έκαναν γνωστό 
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ακόμη και στους τουρίστες που επισκέπτονταν τη χώρα. Το 1981, προήχθη σε 

αναπληρωτή προϊστάμενο του τμήματος λογιστικής, αλλά ταυτόχρονα ανέλαβε και 

την εκτέλεση των καθηκόντων του ίδιου τμήματος. Βάσει των καθηκόντων του ήταν 

σε θέση να αναλαμβάνει, με προσωπική του ευθύνη, τη μεταφορά χρημάτων στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως νόμιμος αντιπρόσωπος της Τράπεζας
138

. 

 Ο Κοσκωτάς, γνωρίζοντας την πλεονεκτική θέση στην οποία βρισκόταν, 

επεξεργαζόταν το ενδεχόμενο της υπεξαίρεσης χρημάτων που ανήκαν στην τράπεζα. 

Αρχικά, τον Ιούλιο του 1980, ο Κοσκωτάς έκλεψε επιταγές που ανήκαν σε πελάτες 

από το υποκατάστημα της Τράπεζας Κρήτης  που βρισκόταν στον Πειραιά, ύψους 

1.155.000 δολαρίων, τα οποία αποτελούσαν μέρος του συναλλάγματος της τράπεζας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Κοσκωτάς κατέθεσε το εν λόγω ποσό σε δικό του λογαριασμό 

στην τράπεζα, χωρίς όμως να προβεί στην απαραίτητη καταγραφή της κίνησης αυτής 

στα λογιστικά βιβλία. Στη συνέχεια, στέλνοντας με fax, χωρίς όμως να υπάρχει 

κάποιος αριθμός αναφοράς πάνω σε αυτό, εξουσιοδότησε τη μεταφορά αυτού του 

ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του πεθερού του στην τράπεζα Westminster στο 

Λονδίνο
139

. 

 Αυτή η επιτυχημένη ενέργεια υπεξαίρεσης χρημάτων, γέμισε με 

αυτοπεποίθηση τον Κοσκωτά, ο οποίος τέσσερις εβδομάδες αργότερα έπραξε την ίδια 

ενέργεια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, υπεξαιρώντας ένα ποσό που άγγιζε τα 1.507.515 

δολάρια. Μεταγενέστερα, ο πεθερός του Κοσκωτά, απέσυρε τα χρήματα από τον 

λογαριασμό του που είχε στην τράπεζα Westminster στο Λονδίνο και τα έδωσε στον 

Κοσκωτά
140

. 

 Εκτός αυτού, το 1981, ο Κοσκωτάς άρχισε να υπεξαιρεί και μεγάλα ποσά 

Ελληνικών Δραχμών από τα αποθεματικά της Τράπεζας Κρήτης, ενώ μέσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να αποκτήσει και το 95% των μετοχών της 

Τράπεζας. Στη συνέχεια και σε ηλικία μόλις 31 ετών, έγινε πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου, καθώς και εκτελεστικός διευθυντής της τράπεζας, αποκτώντας έτσι τον 

καθολικό έλεγχο της Τράπεζας Κρήτης. Ο Κοσκωτάς, θέλοντας να αποτρέψει κάποια 

τυχόν διαρροή, προχώρησε σε μια σειρά προσλήψεων και τοποθέτησε άτομα της 

απόλυτης εμπιστοσύνης του σε νευραλγικές θέσεις
141

.  
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 Συνολικά, ο Κοσκωτάς κατάφερε να υπεξαιρέσει ένα σημαντικό ποσό που 

υπολογίζεται ότι άγγιζε τα 30.718.190 δολάρια. Οι λογιστικές παρατυπίες και 

πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών, 

κατάφεραν να συγκαλύψουν τις πράξεις υπεξαίρεσης για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Παρόλα αυτά, το 1987 η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε να προχωρήσει 

στον έλεγχο διαφόρων υποκαταστημάτων της Τράπεζας, καθώς οι συναλλαγές που 

αφορούσαν λογαριασμούς εταιριών που κατείχε ο Κοσκωτάς στο κεντρικό 

υποκατάστημα της Τράπεζας, κίνησαν υποψίες. Σε μία προφανή αντίδραση και 

φοβούμενος ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορούσε να διενεργήσει ελέγχους στο 

λογιστήριο της Τράπεζας, αποφάσισε να αντικαταστήσει ορισμένα από τα έγγραφα 

με πλαστά με τη βοήθεια ατόμων του λογιστηρίου. Το 1988, ανέθεσε σε ένα από τα 

ανώτερα στελέχη της Τράπεζας να παραδώσει στους Εξωτερικούς Ελεγκτές της 

Τράπεζας της Ελλάδος δύο φωτοαντίγραφα, πλαστογραφημένων από τον ίδιο 

επιστολών, στα αγγλικά, με ημερομηνία 26 Μαΐου. Οι επιστολές απευθύνονταν στον 

ίδιο και αφορούσαν πίστωση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Η μια από τις 

επιστολές είχε ως αποστολέα μια γνωστή επενδυτική εταιρία από τη Νέα Υόρκη και η 

άλλη την Τράπεζα Irving Trust Company των ΗΠΑ.   

 Ο Κοσκωτάς, με αυτό τον τρόπο, πίστευε ότι είχε καλύψει τα ίχνη του και 

ήταν σε θέση να συνεχίσει τις παράνομες δραστηριότητές του, καθώς οι Εξωτερικοί 

Ελεγκτές δεν είχαν ανιχνεύσει τα πλαστά έγγραφα. Στην πραγματικότητα, τα 

έγγραφα αυτά, που αποδείκνυαν ότι τα χρήματα καταβάλλονταν σε λογαριασμούς 

του, δεν θα μπορούσαν εύκολα να προσπελαστούν από τους Ελεγκτές της Τράπεζας 

της Ελλάδος, εν όψει της νομοθεσίας που ίσχυε "περί εμπιστευτικότητας και 

προστασίας του απορρήτου των τραπεζικών λογαριασμών". 

 Καθοριστικά στοιχεία για τη διάπραξη της απάτης ήταν: 

 η αρχιτεκτονική των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων: σύμφωνα με 

τα πληροφοριακά συστήματα λογιστικής, εκείνης της περιόδου, κάθε 

υποκατάστημα τράπεζας αποτελούσε μια αυτόνομη λογιστική οντότητα και 

τηρούσε τα δικά του βιβλία, αν και οι λογιστικές πράξεις μπορεί να επηρέαζαν 

δύο ή περισσότερα υποκαταστήματα. Έτσι, οι πράξεις αυτές δεν μπορούσαν 

να ελεγχθούν διεξοδικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα 

στους διεταιρικούς λογαριασμούς, 
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 το οικονομικό περιβάλλον: η κατάρρευση του συστήματος σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών της Bretton Woods τον Αύγουστο του 1971 και 

οι διαδοχικές κρίσεις πετρελαίου που ακολούθησαν τη δεκαετία του 1970 

είχαν σημαντική επιρροή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα επιτόκια. 

Αυτό οδήγησε σε συνεχείς υποτιμήσεις της δραχμής, γεγονός που 

δημιούργησε κλίμα ανασφάλειας για όσους συμμετείχαν στο διεθνές εμπόριο 

και σημαντικές ευκαιρίες κέρδους για όσους είχαν μακροπρόθεσμες θέσεις 

συναλλάγματος, 

 η ανάληψη εκτελεστικών και παράλληλα ελεγκτικών καθηκόντων: 

διατηρώντας τον άμεσο και αποκλειστικό έλεγχο στις βασικές λειτουργίες της 

τράπεζας, όπως, τη λογιστική παρακολούθηση του συναλλάγματος, αλλά και 

την εποπτεία των καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, μπόρεσε να 

εκπληρώσει τους στόχους του, μεταφέροντας ποσά συναλλάγματος σε 

λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού, στο όνομα συγγενικών του 

προσώπων, 

 η ασυμφωνία του δοσοληπτικού λογαριασμού μεταξύ του Κεντρικού 

Καταστήματος και των υπολοίπων Καταστημάτων. Όλες οι εμπορικές 

τράπεζες της εποχής λόγω αδυναμιών στα μηχανογραφικά τους συστήματα 

αντιμετώπιζαν προβλήματα στη συμφωνία του λογαριασμού αυτού, ο οποίος 

εμφανίζονταν με μεγάλα χρεωστικά υπόλοιπα. Το γεγονός αυτό το αξιοποίησε 

κατάλληλα ο Κοσκωτάς υπεξαιρώντας χρήματα με συνεχή χρέωση του 

δοσοληπτικού λογαριασμού, κάτι το οποίο δεν προκάλεσε αρχικά καμία 

υποψία λόγω του γενικότερου προβλήματος που αντιμετώπιζαν τότε όλες οι 

εμπορικές τράπεζες.  

 Μετά την αποκάλυψη της απάτης, ακολούθησε δίκη η οποία διενεργήθηκε 

από το Ειδικό Δικαστήριο που αποτελείτο από 13 δικαστές του Αρείου Πάγου, 

διήρκησε 10 μήνες και αποκαλέστηκε ως η πιο σημαντική δίκη όλων των εποχών. Ο 

Κοσκωτάς καταδικάστηκε με 25ετή ποινή κάθειρξης για μια πληθώρα 

κακουργημάτων, ως διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κρήτης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης των πολλών εκατομμυρίων, της 

πλαστογραφίας και της παρακώλυσης του έργου της δικαιοσύνης. Όμως, στις 16 

Μαρτίου 2001, και αφού ο κατηγορούμενος εξέτισε 12 χρόνια από την ποινή του, 

αφέθηκε ελεύθερος με "υπ’ όρο απόλυση". Ένα ελαφρυντικό παράγοντα που έλαβε 
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υπόψη το πενταμελές εφετείο για την ποινή που του επιβλήθηκε ήταν η μεταμέλειά 

του. Ο Ορκωτός Ελεγκτής της Τράπεζας Κρήτης καταδικάστηκε σε δωδεκάμισι 

χρόνια κάθειρξης και εκδιώχθηκε από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών για ανάρμοστη 

συμπεριφορά. 

  Η περίπτωση της Τράπεζας Κρήτης, συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του 

πολιτικού συστήματος, τις αντιθέσεις μεταξύ ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων 

και την απουσία στοιχειωδών μηχανισμών ελέγχων στο ζωτικό, μάλιστα, χώρο των 

πιστωτικών ιδρυμάτων.  

 Οι πιο πολλές απάτες είναι στη βάση τους απλές. Αυτοί που τις σχεδιάζουν 

είναι σαν τους ταχυδακτυλουργούς που ξεγελούν το ακροατήριο με απλά στην ουσία 

"τεχνάσματα". Στην προκείμενη περίπτωση αυτά αναλύονται ως εξής: 

 Ο Κοσκωτάς όπως αποδείχθηκε αγόρασε την Τράπεζα στην οποία ήταν 

υπάλληλος, με τα λεφτά της ίδιας της τράπεζας. 

 Οι πολιτικοί συνωστίζονταν γύρω από το νέο αστέρι το οποίο προέκυψε από 

το πουθενά και το οποίο δημιουργούσε ένα μύθο γύρω από το όνομά του, 

αξιοποιώντας το σύστημα των μέσων ενημέρωσης. 

 Προβεβλημένα πρόσωπα κάθε κατηγορίας συνέρρεαν σαν το μελίσσι κοντά 

του, προκειμένου να επωφεληθούν από τα χρήματα που αυτός σκόρπιζε 

ασύστολα. 

 Οι «λογαριασμοί δικτύου», δηλαδή ανεκαθάριστοι λογαριασμοί στο 

ενεργητικό τεράστιου ύψους, κάτι αδιανόητο με τα σημερινά δεδομένα, ήταν 

σύνηθες φαινόμενο για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και 

αποτελούσαν φυσικό παράγοντα διασπάθισης της περιουσίας των Τραπεζών.  

 Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές προφανώς λειτουργούσαν για λογαριασμό του 

«αφεντικού» και όχι του οργανισμού που ήλεγχαν.  

 Οι Εξωτερικοί Έλεγχοι, περιλαμβανομένων των ελέγχων της Τράπεζας της 

Ελλάδος και των Ορκωτών Ελεγκτών, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. 

 Η αποκάλυψη του σκανδάλου προέκυψε, κυρίως, επειδή υπήρξε μεταβολή 

των πολιτικών συσχετισμών παρά χάρι της ικανότητας των ελεγκτικών 

μηχανισμών
142
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8.3 ETBA Finance 

 

Το σκάνδαλο της ΕΤΒΑ Finance, αφορά μια υπόθεση 

υπεξαίρεσης χρημάτων, το ύψος των οποίων αγγίζει τα 30 

εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη περίπτωση, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι, περιλαμβάνει δύο χρονικές 

περιόδους κατά τις οποίες εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Η 

πρώτη περίοδος διήρκησε από το Σεπτέμβριο του 1996 

έως τον Ιούνιο του 1999, ενώ η δεύτερη από το Φεβρουάριο του 2000 έως τον 

Ιανουάριο του 2002. Ουσιαστικά, κατά τη δεύτερη περίοδο έγινε και η αποκάλυψη 

της εν λόγω υπεξαίρεσης και η υπόθεση έλαβε το δρόμο της δικαιοσύνης.  

 H Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΒΑ) ιδρύθηκε το 1964 

ως κρατική τράπεζα με στόχο τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας με 

την ενίσχυση και προώθηση δραστηριοτήτων σε κάθε τομέα της ελληνικής 

οικονομίας. 

 Η ΕΤΒΑ Finance ήταν θυγατρική της ΕΤΒΑ. Κύριο αντικείμενο της 

θυγατρικής ήταν η εκκαθάριση επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν δυσκολίες ή 

προβλήματα. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η ΕΤΒΑ Finance αναλάμβανε τη 

διαχείριση των διαθεσίμων των επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της. Για την 

επίτευξη καλύτερων αποδόσεων, τα διαθέσιμα αυτά επενδύονταν σε προθεσμιακές 

καταθέσεις ή σε συμφωνίες επαναγοράς
143

. Παράλληλα, τα διαθέσιμα των 

επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της ΕΤΒΑ Finance διατηρούνταν σ’ έναν ενιαίο 

τραπεζικό λογαριασμό με τα διαθέσιμα της ίδιας της τράπεζας. Το εισόδημα από τους 

αναλογούντες χρεωστικούς τόκους κατατίθετο σε δύο λογαριασμούς, ένα για τις 

εταιρίες υπό εκκαθάριση και ένα λογαριασμό για την ΕΤΒΑ Finance. Η κατανομή 

όμως του εισοδήματος από τόκους στους παραπάνω λογαριασμούς δεν ήταν ανάλογη, 

και το κέρδος ήταν μεγαλύτερο, συγκριτικά με εκείνο που θα αποκτούσαν αν 

επένδυαν σε κάθε λογαριασμό χωριστά. 

                                                
143 Ένας οφειλέτης (π.χ. ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός) εκδίδει ένα repos κάνοντας συμφωνία 

να πουλήσει χρεόγραφα σε έναν δανειστή σε μία συγκεκριμένη τιμή και ταυτόχρονα συμφωνεί να 

τα επαναγοράσει σε μία μελλοντική στιγμή και σε μία συγκεκριμένη τιμή. Η διαφορά μεταξύ των 

δύο τιμών είναι η απόδοση του δανειστή. Η διάρκεια ενός repos είναι συνήθως πολύ μικρή (από μία 

νύχτα (overnight) έως λίγες εβδομάδες), αν και υπάρχουν και repos μεγαλύτερης διάρκειας. 
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 Κατά το χρονικό διάστημα 1993-1997 τα επενδυθέντα κεφάλαια σε 

συμφωνίες επαναγοράς ανήλθαν σε υπέρογκα ποσά αποδίδοντας αντίστοιχα μεγάλα 

ποσά τόκων, λόγω των υψηλών επιτοκίων που ίσχυαν την περίοδο εκείνη στην 

Ελλάδα. Ωστόσο, η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από ολοκληρωτική έλλειψη 

διαφάνειας. Η ΕΤΒΑ Finance προέβη σε σύσταση ειδικής επιτροπής για την 

επίβλεψη του ζητήματος. Η επιτροπή όμως αποτελούνταν από άτομα που εκτελούσαν 

τις παραπάνω εργασίες, νομιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την όλη διαδικασία που 

οδήγησε στην υπεξαίρεση. 

 Ατασθαλίες παρουσιάστηκαν και κατά την εκκαθάριση εταιριών. Το 

διοικητικό συμβούλιο διενήργησε προβλέψεις για τα τέλη εκκαθάρισης, χωρίς όμως 

να εκδώσει τιμολόγια ή να εισπράξει το αναλογούν τέλος. Αυτό είχε άμεσα ως 

αποτέλεσμα να αυξηθεί το εισόδημα και ο λογαριασμός της υπό εκκαθάριση εταιρίας 

να χρεωθεί. Χαρακτηριστικά, το 1995, τα έσοδα από προβλέψεις ανέρχονταν σε 126 

δισ. δραχμές, ενώ τα έσοδα που πραγματικά εισπράχθηκαν ήταν μόλις 20,8 δισ. 

δραχμές. 

 Επίσης, καταβάλλονταν επανειλημμένως σε ορισμένα στελέχη, αμοιβές για 

πλασματικές υπηρεσίες. Τα έξοδα αυτά χαρακτηρίζονταν είτε ως "μπόνους" στο 

προσωπικό της υπό εκκαθάριση εταιρίας είτε ως διάφορα έξοδα, χωρίς, ωστόσο, να 

είναι πραγματικά. Επίσης, οι ταξιδιωτικές αποζημιώσεις και οι αμοιβές των 

εργαζομένων της ΕΤΒΑ Finance ήταν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ δεν υπήρχαν τα 

αντίστοιχα παραστατικά έγγραφα για να υποστηρίξουν τα έξοδα αυτά. 

 Η ελεγκτική εταιρία Grant Thornton το 1998, με αφετηρία την αλλαγή της 

διοίκησης της εταιρίας, που ήταν αποτέλεσμα της αλλαγής του επικεφαλής του 

αρμόδιου για την εποπτεία της Υπουργείου, διεξήγαγε μια ειδική έρευνα για την 

ΕΤΒΑ Finance που αφορούσε την περίοδο 1993-97, κατ’ εντολή της νέας διοίκησης. 

 Η ελεγκτική εταιρία διαπίστωσε ότι υπήρχαν περιπτώσεις εργαζομένων που 

είχαν προαχθεί σε δύο ή τρία επίπεδα στη διοικητική ιεραρχία, μέσα σε ένα 

οικονομικό έτος, και ελάμβαναν τα οφέλη από όλα τα επίπεδα θέσης, χωρίς όμως να 

διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Η έκθεση της ελεγκτικής επεσήμανε τις 

αδυναμίες του Εσωτερικού Ελέγχου και την έλλειψη στοιχειωδών κανόνων 

λειτουργίας της εταιρίας. Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη περιγραφής των 

αρμοδιοτήτων του κάθε μέλους του προσωπικού, έτσι ώστε τα καθήκοντα και οι 

ρόλοι να είναι σαφώς καθορισμένα και εγγράφως διατυπωμένα. Επιπλέον, θα έπρεπε 

η ολοκλήρωση μιας συναλλαγής να γίνεται από διαφορετικά πρόσωπα, ώστε να 
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διευκολύνονται οι διαδικασίες ελέγχου. Μέχρι τότε, η εκτέλεση και ο έλεγχος μιας 

πράξης γινόταν στην εταιρία από το ίδιο άτομο, γεγονός που δημιουργούσε πολλούς 

κινδύνους για τη διάπραξη απάτης. Η ελεγκτική εταιρία είχε εκφράσει τους φόβους 

της για το ότι οι οργανωτικές αδυναμίες της εταιρίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

έκνομες ενέργειες και κατ’ επέκταση να ζημιώσουν σημαντικά την εταιρία. 

 Παρά τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις και προτάσεις που περιλαμβάνονταν 

στην έκθεση των Ελεγκτών, σχετικά με το πλαίσιο ελέγχου των διαθεσίμων, τις 

αδυναμίες των διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας και την έλλειψη της 

αποτελεσματικής οργάνωσης, δεν ελήφθησαν μέτρα για την αποφυγή του 

οικονομικού σκανδάλου που ξεσκεπάστηκε στις αρχές του 2002, κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΕΤΒΑ Bank και ανέρχονταν σε ένα ποσό της 

τάξης των €32 εκατ. 

 Τα βασικά πρόσωπα που εμπλέκονταν ήταν στελέχη της ΕΤΒΑ Finance και 

άτομα που προέρχονταν από τον χρηματοπιστωτικό και χρηματιστηριακό χώρο. Η 

απάτη εξελίχτηκε σε δύο συγκεκριμένα στάδια. Στο πρώτο, υπήρχε διαρκής και 

αλματώδης άνοδος στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Στο δεύτερο, υπήρξε η 

κάμψη του χρηματιστηρίου και η ραγδαία πτώση των τιμών των μετοχών.  

 Ο μηχανισμός της απάτης, στην πρώτη φάση, είχε ως εξής: 

 Η ΕΤΒΑ Finance εμφανίζονταν να κάνει τοποθετήσεις σημαντικών 

χρηματικών ποσών σε συμβάσεις επαναγοράς (Repo’s), με μεγάλη εμπορική 

τράπεζα με τα συνήθη επιτόκια που ήταν υψηλά εκείνη την εποχή. 

 Οι συμβάσεις αυτές όμως ήταν πλαστές και τα χρήματα δεν τοποθετούνταν σε 

Repo’s. Τα χρήματα διοχετεύονταν από φυσικά πρόσωπα σε χρηματιστηριακή 

εταιρία για αγορά μετοχών. 

 Οι «πελάτες» της χρηματιστηριακής εταιρίας που έκαναν αυτές τις επενδύσεις 

σε μετοχές, ανήκαν όλες σε ένα Profit Center, συγκεκριμένης ΕΛΔΕ. 

 Λόγω της αλματώδους ανόδου των τιμών των μετοχών και των σημαντικών 

ποσών που επενδύονταν, τα ποσά που κέρδισαν όσοι συμμετείχαν στην 

απάτη, κατά την περίοδο ανόδου του χρηματιστηρίου ήταν κολοσσιαία. 

 Αυτά τα ποσά όμως ποτέ δεν υπολογίστηκαν, δεν θεωρήθηκαν σαν προϊόν 

απάτης από νομική άποψη και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τα πρόσωπα 

που εμπλέκονταν. Αυτό συνέβη, επειδή όσοι συμμετείχαν στην απάτη, με τη 

λήξη των πλαστών συμβάσεων Repo’s, εμφανίζονταν ότι κατέθεταν στην 
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ΕΤΒΑ Finance τις αποδόσεις τους (τόκους) που ήταν όμως ελάχιστες σε 

σχέση με τα ποσά που αυτοί αποκόμιζαν από τις αγοραπωλησίες μετοχών. 

 Έτσι δεν προέκυπτε "ζημιά για το δημόσιο", με το ατελές νομικό πλαίσιο που 

ισχύει στη χώρα, αφού η ΕΤΒΑ Finance συνέχισε να κατέχει το κεφάλαιό της 

και να εισπράττει και τόκους των Repo’s. 

 Στη δεύτερη φάση που υπήρξε ραγδαία μείωση των τιμών των μετοχών, ο 

"πελάτης" της ΕΛΔΕ ήταν μόνο ένας, και συγκεκριμένα μια γηραιά κυρία, και  ο 

μηχανισμός ήταν παρόμοιος: 

 Είχαν θεσμοθετηθεί μηχανισμοί Εσωτερικού Ελέγχου για τη λειτουργία των 

χρηματιστηριακών εταιριών που έθεταν ορισμένους φραγμούς στο καθεστώς 

αδιαφάνειας που επικρατούσε. Έτσι, μεταξύ των άλλων έπρεπε να τηρούνται 

μητρώα για τους πελάτες, οι ταμειακές κινήσεις να γίνονται μέσω τραπεζικών 

λογαριασμών, κτλ. 

 Συνεχίστηκε η διαδικασία έκδοσης πλαστών Repo’s, αλλά τώρα για τα 

χρήματα της ΕΤΒΑ Finance εκδίδονταν επιταγή στο όνομα της γηραιάς 

κυρίας, η οποία καταθέτονταν σε μεγάλη εμπορική τράπεζα. Από εκεί με 

έμβασμα τα ποσά μεταφέρονταν από το όνομα της γηραιάς κυρίας στη 

χρηματιστηριακή εταιρία και διαθέτονταν για την αγορά μετοχών. Το προϊόν 

από την πώληση των μετοχών διαβιβάζονταν σε άλλη χρηματιστηριακή 

εταιρία και από εκεί στα άτομα που συμμετείχαν στην απάτη. 

 Επειδή όμως οι μετοχές απαξιώνονταν, το προϊόν από την πώληση τους, δεν 

έφτανε πλέον να καλύψει ούτε το κεφάλαιο των πλαστών Repo’s. Έτσι ο 

κύριος εγκέφαλος της απάτης ρευστοποίησε το χαρτοφυλάκιο που υπήρχε, 

πήρε τα χρήματα και εξαφανίστηκε. Ποτέ δε συνελήφθη και δε δικάστηκε. 

Αυτοί που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, άλλοι εμπλέκονταν πράγματι στην 

απάτη και πολλοί δεν εμπλέκονταν, όπως αποδείχτηκε από τις αθωωτικές 

αποφάσεις του εφετείου. Άλλοι που συμμετείχαν στη διαδικασία του 

παράνομου πλουτισμού στην πρώτη φάση της απάτης, ποτέ δεν οδηγήθηκαν 

στη δικαιοσύνη. 

 Το ερώτημα και σε αυτή την απάτη είναι: «Ποιός είναι ο ρόλος και ποιά η 

αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών;». Για άλλη μια φορά το σύστημα 

αποδείχτηκε αναποτελεσματικό διότι: 
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 Το πολιτικό σύστημα διατηρούσε "ημέτερους" σε καίρια πόστα κρατικών 

επιχειρήσεων. Όταν άλλαζαν οι υπουργοί, απλά άλλαζαν οι διοικήσεις, ενώ οι 

άνθρωποι του εσωτερικού μηχανισμού των εταιριών παρέμεναν οι ίδιοι και οι 

νέες διοικήσεις σε σύντομο χρόνο τα «έβρισκαν» μαζί τους. 

 Εσωτερικός Έλεγχος με την ουσιαστική έννοια ποτέ δεν υπήρξε, παρότι η 

εταιρία ήταν θυγατρική τράπεζας που θεωρητικά τουλάχιστον διέθετε 

«επιθεώρηση». Η ανυπαρξία Εσωτερικού Ελέγχου, δεν ήταν ζήτημα έλλειψης 

τεχνικών προϋποθέσεων, αλλά βασικό στοιχείο μιας φαύλης διαχείρισης του 

δημόσιου πλούτου από τις «ηγετικές ελίτ» της χώρας. 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής της ΕΤΒΑ Finance ήταν και Ελεγκτής της ΕΛΔΕ που 

συμμετείχε στην απάτη. Σε φυλάκιση καταδικάστηκε και ο Ορκωτός 

Ελεγκτής της εταιρίας, με παράλληλη αναφορά του από το Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών στην Πειθαρχική Επιτροπή. 

 Η δικαιοσύνη από την άλλη πλευρά και οι διωκτικοί μηχανισμοί προέκυψε ότι 

ήταν αναποτελεσματικοί. Ο βασικός υπεύθυνος της απάτης διέφυγε με τα 

κλοπιμαία, όσοι κέρδισαν υπερβολικά χρήματα στην πρώτη φάση και δεν 

συμμετείχαν στη δεύτερη δεν παραπέμφθηκαν καν στο δικαστήριο και 

καταδικάστηκαν πρωτόδικα πολλοί αθώοι όπως αποδείχτηκε από τις 

αποφάσεις του εφετείου. Οι δίκες που έγιναν και οι πρωτόδικες αποφάσεις, 

πιο πολύ σχετίζονταν με αντιθέσεις οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ μεγάλων 

πιστωτικών ιδρυμάτων, παρά με την απονομή δικαιοσύνης. 

 Ουσιαστικά, η περίπτωση ανέδειξε ότι τα θεμέλια στα οποία στηρίζονταν το 

επάγγελμα των Ορκωτών Ελεγκτών ήταν αρκετά σαθρά
144

. 

 Το δρόμο της φυλακής πήραν τέσσερα άτομα για το οικονομικό σκάνδαλο με 

την ΕΤΒΑ Finance. Έξι χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπεξαίρεσης, ύψους 30 

εκατομμυρίων ευρώ, σε βάρος της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και 

την αναστάτωση που αυτή είχε προκαλέσει στο χρηματοπιστωτικό χώρο και στο 

ελληνικό Κοινοβούλιο, η υπόθεση «σφραγίστηκε» με μια σημαντική απόφαση της 

Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, μετά από ακροαματική διαδικασία 8 μηνών στο 

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, βγήκε απόφαση για ισόβια δεσμά για 3 άτομα, 

ποινές φυλάκισης από 20 μήνες έως κάθειρξη 11,5 ετών, αλλά και 3 αθωώσεις. Οι 

κατηγορούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες, ανάμεσα στα άλλα, για 

                                                
144 Νεγκάκης Χ. – Ταχυνάκης Π. (2013), σελ. 750-754 
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«πλαστογραφία», «απάτη», «υπεξαίρεση» και «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος», σε 

συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών 

του Δημοσίου. 

 Το ύψος της υπεξαίρεσης κατατάσσει την υπόθεση ως τη σημαντικότερη μετά 

το σκάνδαλο Κοσκωτά. 

 Πρωταγωνιστικό ρόλο στο στήσιμο του "κόλπο γκρόσο" έπαιξαν τα τρία από 

τα πέντε πρώην στελέχη της ΕΤΒΑ Finance, τα οποία, έχοντας την ευθύνη για τις 

επενδύσεις των διαθεσίμων της εταιρίας, αντί να τοποθετούν τα ποσά σε repo’s ή 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, διαδικασία που προβλεπόταν από τη νομοθεσία, 

τα επένδυαν στο Χρηματιστήριο. Για την υλοποίηση του "μεγάλου κόλπου" τα 

κεφάλαια τοποθετούνταν σε τραπεζικό λογαριασμό που δεν ήταν της εταιρίας και στη 

συνέχεια σε κωδικό της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΒΑΞ ΕΛΔΕ. 

 Από την έρευνα που διενήργησε το ΣΔΟΕ διαπιστώθηκε ότι δικαιούχος του 

τραπεζικού λογαριασμού στον οποίον κατετίθεντο τα διαθέσιμα κεφάλαια της ΕΤΒΑ 

Finance ήταν μια υπέργηρη, 92 ετών τότε και σήμερα αποβιώσασα, γιαγιά ενός εκ 

των βασικών κατηγορουμένων, ο οποίος μάλιστα είχε προφυλακιστεί για την 

εμπλοκή του στην υπόθεση. 

 Και ενώ όλα αυτά συνέβαιναν σε βάρος της εταιρίας και του ελληνικού 

Δημοσίου, η ΕΤΒΑ Finance δεν είχε ιδέα, καθώς το κύκλωμα φρόντιζε να εκδίδει 

πλαστά αποδεικτικά από τα οποία ψευδώς προέκυπτε ότι τα διαθέσιμά της 

κατετίθεντο σε τράπεζα, η οποία δήθεν προσέφερε προνομιακές καταθέσεις με υψηλά 

επιτόκια. 

 Κεντρικό ρόλο στο παράνομο κύκλωμα φέρεται να έπαιξαν τα τρία στελέχη 

της ΕΤΒΑ Finance που οδηγήθηκαν στη φυλακή, οι Σπυρίδων Στεφανάτος, Γεωργία 

Σμπαρούνη και Δημήτριος Φραγκοδημητρόπουλος, μαζί με το χρηματιστή Γεώργιο 

Δημητριάδη. Ο τελευταίος μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου εξαφανίστηκε και ως 

σήμερα είναι φυγόδικος. Την άγουσα για τον Κορυδαλλό πήρε και ο συνεργάτης της 

ΕΛΔΕ Δημήτρης Καμπανέλλης
145,146,147

 . 

 

                                                
145 http://2xidio.blogspot.gr/2008/02/6.html 
146

 http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=177039 
147 Χατζίδης,Κ. (2008)  

http://2xidio.blogspot.gr/2008/02/6.html
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=177039
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8.4 Ενδείξεις Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων – 

«Κόκκινες Σημαίες» 

 

Μία συχνή αιτία αποτυχίας του εξωτερικού ελέγχου να διακρίνει τις παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις είναι η άγνοια του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τα 

προειδοποιητικά σημάδια – ενδείξεις της λογιστικής απάτης. Σε άρθρο που 

δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 1996 στο περιοδικό "Journal of Accountancy", 

παρατίθενται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη για να διερευνηθούν οι 

απόψεις των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών αναφορικά με τη σχετική σημασία 

ορισμένων από τις συνηθέστερες ενδείξεις λογιστικής απάτης
148

. Οι 130 ελεγκτές που 

συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονταν από τις έξι μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες, 

και κλήθηκαν να αξιολογήσουν 30 προειδοποιητικές ενδείξεις ως προς τη σημασία 

τους για τον εντοπισμό παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρατίθεται η κατάταξη των προειδοποιητικών ενδείξεων ξεκινώντας από 

αυτές με τη μεγαλύτερη σημασία για τον εντοπισμό της λογιστικής απάτης. 

 

Πίνακας 8.1. Κατάταξη προειδοποιητικών ενδείξεων ως προς τη σημασία τους για 

τον εντοπισμό παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Κατάταξη Προειδοποιητική ένδειξη ("Warning Signal ") 

1 Οι μάνατζερ έχουν πει ψέματα στους ελεγκτές ή έχουν αποφύγει να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 

2 Η προηγούμενη εμπειρία του ελεγκτή με τη διοίκηση έδειξε κάποιο 

βαθμό ανειλικρίνειας. 

3 Η διοίκηση δίνει υπερβολική έμφαση στην επίτευξη συγκεκριμένου 

ύψους κερδών ή άλλων ποσοτικών στόχων. 

4 Η διοίκηση έχει εμπλακεί σε διαμάχες με εξωτερικούς ελεγκτές, κυρίως 

σε σχέση με την επιθετική εφαρμογή λογιστικών αρχών που αυξάνουν 

τα κέρδη. 

5 Ο πελάτης έχει προβεί σε "opinion shopping". 

                                                
148 Heiman – Hoffman, V.B., Morgan, K.P. & Patton, J.M. (1996), “The Warning Signs of Fraudulent 

Financial Reporting”, Journal of Accountancy, 182: 4, pp. 75-77 
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6 Η στάση της διοίκησης απέναντι στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων είναι υπερβολικά επιθετική. 

7 Ο πελάτης έχει ένα αδύναμο εσωτερικό σύστημα ελέγχου. 

8 Ένα σημαντικό ποσοστό της αποζημίωσης της διοίκησης εξαρτάται από 

την επίτευξη ποσοτικών στόχων. 

9 Η διοίκηση επιδεικνύει σοβαρή ασέβεια απέναντι σε θεσμικά όργανα. 

10 Οι λειτουργικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις της διοίκησης 

επιβάλλονται από ένα μόνο πρόσωπο ή λίγα πρόσωπα που δρουν 

ομαδικά. 

11 Τα διοικητικά στελέχη τηρούν επιθετική στάση απέναντι στους 

ελεγκτές. 

12 Η διοίκηση έχει την τάση να αναλαμβάνει υπερβολικό κίνδυνο. 

13 Υπάρχουν συχνές και σημαντικές συναλλαγές  που ελέγχονται δύσκολα. 

14 Στελέχη-κλειδιά θεωρούνται παράλογα στη συμπεριφορά τους. 

15 Η επιχείρηση-πελάτης είναι αρκετά αποκεντρωμένη χωρίς επαρκές 

σύστημα ελέγχου. 

16 Η ανανέωση διοικητικών στελεχών ή λογιστών είναι αρκετά συχνή. 

17 Το προσωπικό της επιχείρησης δείχνει έντονη δυσαρέσκεια κατά των 

ανώτερων στελεχών. 

18 Η διοίκηση πιέζει υπερβολικά τους ελεγκτές, κυρίως μέσα από τη 

σύνθεση των αμοιβών ή την επιβολή παράλογων προθεσμιών. 

19 Η κερδοφορία του πελάτη είναι ανεπαρκής ή ασυνήθιστη για τον κλάδο. 

20 Ο πελάτης αντιμετωπίζει δυσμενείς νομικές συνθήκες. 

21 Η διοίκηση επιδεικνύει υπερβολική ανησυχία για τη διατήρηση ή 

βελτίωση της εικόνας/φήμης της επιχείρησης. 

22 Υπάρχουν αντίξοες συνθήκες στον κλάδο του πελάτη ή στο εξωτερικό 

του περιβάλλον. 

23 Το προσωπικό του λογιστηρίου δείχνει απειρία ή «χαλαρότητα» κατά 
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την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

24 Ο πελάτης έλαβε μέρος σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες 

συναλλαγές που έχουν σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

25 Η διοίκηση είναι άπειρη. 

26  Ο πελάτης βρίσκεται σε περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης. 

27 Πρόκειται για νέο πελάτη χωρίς παρελθόν ελέγχου ή ανεπαρκή 

πληροφόρηση από τον προηγούμενο ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

28 Ο πελάτης υπόκειται σε σημαντικές συμβατικές δεσμεύσεις. 

29 Το λειτουργικό αποτέλεσμα της επιχείρησης-πελάτη είναι ευαίσθητο σε 

οικονομικούς παράγοντες (πληθωρισμός, επιτόκια, ανεργία κλπ.). 

30 Ο πελάτης πρόσφατα συμμετείχε σε σημαντικό αριθμό εξαγορών. 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα αποκάλυψε ότι οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές 

θεωρούν γενικά τους παράγοντες «συμπεριφοράς» ως πιο σημαντικές 

προειδοποιητικές ενδείξεις της λογιστικής απάτης απ’ ότι τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Παραδείγματος χάριν, η ανειλικρινή, εχθρική ή παράλογη συμπεριφορά 

της διοίκησης θεωρήθηκαν πιο σημαντικοί παράγοντες απ’ ότι οι οικονομικές 

συνθήκες και το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον ή τα προβλήματα του κλάδου. 

Οι Magrath και Weld (2002), σε ένα άλλο άρθρο αναφορικά με τα 

προειδοποιητικά «σημάδια» παραποίησης του οικονομικού αποτελέσματος, 

αναγνώρισαν, συνοπτικά, ορισμένες βασικές σχέσεις που θα πρέπει να ανησυχήσουν 

τους επενδυτές και τους ελεγκτές εάν διαπιστωθούν: 

 ταμειακές ροές που δε συσχετίζονται με τα κέρδη, 

 εισπρακτέες απαιτήσεις που δε σχετίζονται με τα έσοδα, 

 αποθεματικά που δε συσχετίζονται με στοιχεία του Ισολογισμού, 

 εξαγορές χωρίς προφανή επιχειρηματικό σκοπό, 

 κέρδη που με συνέπεια και ακρίβεια ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 

αναλυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί την κοινωνία μας τις 

τελευταίες δεκαετίες είναι η αντιμετώπιση λογιστικών καταδολιεύσεων που 

επιχειρούνται από εταιρίες όλων των μεγεθών. Ο τρόπος επίλυσης αυτών των 

προβλημάτων συντελείται διαμέσου της Ελεγκτικής και των προσώπων που την 

εξασκούν.  

Η Ελεγκτική αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλά και εξίσου 

σημαντικές πτυχές της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής. Η ύπαρξή της ως 

επάγγελμα είναι απαραίτητη για την ομαλή διεκπεραίωση των λογιστικών εργασιών 

στα πλαίσια των επιχειρήσεων, καθώς και στην προστασία του ευρύτερου κοινού από 

κάθε λογής λογιστική απάτη. Επιπλέον, παρέχει τη μεθοδολογία καθώς και την 

επαγγελματική δεοντολογία που πρέπει να ακολουθούν οι λειτουργοί του 

επαγγέλματος.  

Ωστόσο, η εξέλιξη και η ανάπτυξη της Ελεγκτικής Επιστήμης ανά τους 

αιώνες μας διδάσκει ότι είναι αδύνατο να αποτρέψει ολοκληρωτικά την εμφάνιση 

εταιρικών σκανδάλων. Δύναται όμως να περιορίσει την εμφάνισή τους. Άλλωστε 

σημαντικό ρόλο στη μετεξέλιξη της Επιστήμης αυτής διαδραμάτισε το "ξέσπασμα" 

πολυάριθμων σκανδάλων, τα οποία με τη σειρά τους κατέδειξαν τις αδυναμίες της.  

Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου οι λογιστικές απάτες δεν 

αποκαλύφθηκαν παρά μόνο μετά την εξαπάτηση του κοινού. Δυστυχώς, η 

παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνήθως σε τέτοιο βαθμό, 

που εμποδίζει τη σωστή πληροφόρηση και επομένως, οδηγεί στη λήψη λανθασμένων 

αποφάσεων. Οι επιπτώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές και αγγίζουν όχι μόνο το 

επενδυτικό κοινό αλλά και τις ίδιες τις εταιρίες, μετά την αποκάλυψη των 

παρατυπιών. Σε αυτό το σημείο γεννώνται λοιπόν ερωτήματα αν τελικά ο έλεγχος 

εκπληρώνει ή όχι το σκοπό του. 
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Από τη μελέτη τόσο της θεωρίας όσο και των περιπτώσεων προκύπτει ότι ο 

έλεγχος μιας οικονομικής μονάδας καθίσταται αποτελεσματικός μόνο με τη 

συνύπαρξη του Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου. Και αυτό γιατί τα δύο είδη 

λειτουργούν συμπληρωματικά το ένα με το άλλο. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι υποχρεωτική. Πρέπει δε να τονιστεί ότι η απλή ύπαρξη 

ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι αρκετή, αλλά είναι απαραίτητη η κατάλληλη 

σχεδίασή του, η επικαιροποίησή του και η εισαγωγή του στην εταιρική κουλτούρα. Ο 

Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει να λειτουργεί και να αντιμετωπίζεται όχι ως επόπτης 

αλλά ως ένα σύστημα βοήθειας της υπόλοιπης εταιρίας. Κρίνεται επίσης σκόπιμος ο 

ενδελεχής έλεγχος των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου από τους Εξωτερικούς 

Ελεγκτές ώστε να εξακριβωθεί αφενός το κατά πόσον αποτελεσματικά είναι και 

αφετέρου εάν ήταν εσκεμμένη η δημιουργία ελεγκτικών κενών στα συστήματα αυτά.  

Πέραν όμως του Εσωτερικού Ελέγχου, στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη 

η επισήμανση της ανεξαρτησίας του Ορκωτού Ελεγκτή. Από τα περισσότερα 

εταιρικά σκάνδαλα που μελετήθηκαν διαπιστώθηκε ο σημαντικός ρόλος που 

διαδραμάτισαν οι Εξωτερικοί Ελεγκτές. Πιο συγκεκριμένα, σε κάποιες περιπτώσεις 

βοήθησαν στην «απόκρυψη» της πραγματικής εικόνας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο 

Εξωτερικός Ελεγκτής να είναι πλήρως ανεξάρτητος και παράλληλα να υπάρχει ένα 

αυστηρό πλαίσιο το οποίο θα «ελέγχει» την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ Ελεγκτή και 

ελεγχόμενου.  

Από την παραπάνω ανάλυση σχετικά με τα μεγάλα σκάνδαλα τεκμαίρεται ότι 

η ευθύνη των εταιριών Εξωτερικού Ελέγχου και κατ’ επέκταση των Ορκωτών 

Ελεγκτών είναι πολύ μεγάλη. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές, συνεπώς, θα πρέπει να είναι 

άμεμπτου ηθικής, να ελέγχουν σε βάθος την υπό έλεγχο εταιρία και να επισημαίνουν 

τα λάθη και τις ανακρίβειες στις οικονομικές καταστάσεις με απώτερο σκοπό τη 

μελλοντική βελτίωσή της και την προώθηση της γενικότερης οικονομικής ευημερίας. 

Σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα διαστρεβλώνονται, με συνέπεια την 

ολοκληρωτική κατάρρευση της ελεγχόμενης εταιρίας στο μέλλον. Άλλωστε, η 

ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη, τόσο με τον 

Εσωτερικό όσο και με τον Εξωτερικό Έλεγχο, σε σημείο μάλιστα που ορισμένες 

φορές να μην νοείται ποιότητα οικονομικών καταστάσεων χωρίς την ύπαρξη 

Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου. Επομένως, θα πρέπει ο Εξωτερικός Έλεγχος 

να είναι πραγματικός, αξιόπιστος, αμερόληπτος, μη πλασματικός και να 
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αντικατοπτρίζει τα πραγματικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα πολλοί στόχοι, όπως αξιοπιστία των οικονομικών 

καταστάσεων, ορθή ενημέρωση των εν δυνάμει μελλοντικών επενδυτών και κατ’ 

επέκταση αποφυγή της αισχροκέρδειας. 

Βέβαια, η εργασία των Ελεγκτών κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση είναι, καθώς 

τα συμφέροντα που διακυβεύονται στα πλαίσια της εταιρίας αποτελούν τροχοπέδη 

στον εντοπισμό του φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. 

Εκτός από τους Ελεγκτές, θα πρέπει και οι ίδιες οι οικονομικές μονάδες να 

συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που έχουν προς όλους όσους έχουν έννομο συμφέρον. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση ενός πλήρους Συστήματος Εταιρικής 

Διακυβέρνησης το οποίο όχι μόνο να υφίσταται αλλά και να εδραιωθεί στην 

συνείδηση όλου του ανθρωπίνου δυναμικού ανεξαρτήτως ιεραρχίας και αντικειμένου.  

Τα Συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης αποσκοπούν στη διασφάλιση 

διαφανούς, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης, που μεγιστοποιεί την 

οικονομική αξία της επιχείρησης, προστατεύοντας ταυτοχρόνως τα συμφέροντα των 

μετόχων της αλλά και το σύνολο αυτών που έχουν νόμιμα συμφέροντα σε αυτήν. Η 

καλή λειτουργία των οικονομιών άλλωστε, προϋποθέτει πράγματι την 

αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των εταιριών. 

Επιπλέον, ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια από τις κυριότερες έννοιες στις 

οποίες στηρίζεται το Σύστημα της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς αξιολογεί και 

καταγράφει τις εσωτερικές διαδικασίες στην πράξη, επισημαίνει αδυναμίες και 

αποκλίσεις του συστήματος, παρέχει συμβουλές και προτείνει προσαρμογές. Σκοπός 

του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη και στην εμπέδωση της 

εταιρικής κουλτούρας μεταξύ των τμημάτων και των στελεχών της επιχείρησης και η 

προσαρμογή της στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ουσιαστικά επιτηρεί την εφαρμογή των 

αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της 

επιχείρησης και στη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ο Εσωτερικός Έλεγχος 

διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και εκτείνεται πέρα από 

λογιστικές και οικονομικές εργασίες καλύπτοντας όλο το πλάτος της επιχείρησης 

αφού άπτεται όλων των δραστηριοτήτων αυτής. 

Τέλος, συμπεραίνουμε ότι: οι σημαντικότερες περιπτώσεις Ελληνικών και 

Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Απατών, που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής, συνέβαλαν στην καθιέρωση νέων νόμων διασφάλισης και 
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ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών καθώς και στην αναμόρφωση των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα που αναλύσαμε, επιβεβαιώνουν την 

έκταση του earnings management. Μέσω της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

προβάλλεται η αναγκαιότητα για τη διεξαγωγή γενικευμένων ερευνών γύρω από το 

θέμα της αλλοίωσης οικονομικών καταστάσεων καθώς και την καθιέρωση ενός 

αξιόπιστου συστήματος χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα έχει ως στόχο τη 

μεγαλύτερη συγκρισιμότητα, διαφάνεια και ποιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. 

Ως κεντρικό συμπέρασμα, μπορούμε να εξάγουμε σε γενικότερη βάση ότι, δεν 

μπορεί να υπάρξει κάποια πανάκεια για την αντιμετώπιση της παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων, ωστόσο, ίσως το κλειδί για την αποτελεσματικότερη 

καταπολέμηση και πρόληψη της απάτης είναι η πραγματική αλλαγή στην κουλτούρα 

και φιλοσοφία των επιχειρήσεων που θα επικεντρώνει την προσοχή της στην έννοια 

των ηθικών αξιών μιας επιχείρησης. 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


