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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Αναμφισβήτητα το μείζον θέμα των τελευταίων δεκαετιών στην παγκόσμια 

οικονομία και των τελευταίων ετών στην οικονομία της Ελλάδας είναι η κρίση, 

σημαντικός παράγοντας της οποίας είναι η διαφθορά, οι οικονομικές ατασθαλίες, τα 

ψευδή οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με φυσικά, νομικά πρόσωπα και το ίδιο 

το κράτος και η τοξικότητα που προκαλούν αυτά τα φαινόμενα στην εξέλιξη της 

κατάστασης των δημόσιων οικονομικών αλλά και των ιδιωτικών που στηρίζουν τα 

πρώτα. 

 

Η θεματολογία της παρούσας εργασίας προσεγγίζει το φαινόμενο της 

δημοσίευσης παραποιημένων οικονομικών στοιχείων, που σε γενικές γραμμές 

ονομάζεται φαινόμενο «ωραιοποίησης» οικονομικών πληροφοριών, από όλες τις 

πλευρές ενδιαφέροντος (οικονομική μονάδα, διοίκηση, ελεγκτές, κράτος, ρυθμιστικό 

και εποπτικό πλαίσιο) και από τη γέννησή τους μέχρι την αντιμετώπιση και πρόληψή 

τους. Επιπλέον δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο του ελεγκτικολογιστικού 

επαγγέλματος και τη συμβολή του κατά τη δημιουργία, την εξέλιξη, την πρόληψη και 

την απαραίτητη αποκάλυψη των φαινομένων αυτών.  

 

Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας σε επαγγελματίες του εγχώριου κλάδου των 

ελεγκτικών εταιρειών στα πλαίσια της εργασίας εμφανίζει ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα που δίνουν τροφή για σκέψη, προβληματισμό και προτάσεις σχετικά 

με το φλέγον ζήτημα της ποιότητας της διαθέσιμης οικονομικής πληροφόρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγή  

 

Αρχικά στο παρόν πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η επεξήγηση των όρων και των 

αντικειμένων που θα αναλυθούν στην πορεία με συγκεκριμένη βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία και την εμπειρική έρευνα. Επίσης αναλύονται εισαγωγικές έννοιες όπως 

οι διακρίσεις της ελεγκτικής, τα είδη και τα βασικά στοιχεία του ελέγχου, καθώς και 

το μέσον επικοινωνίας του Ελεγκτή με τους χρήστες των οικονομικών πληροφοριών, 

η Έκθεση Ελέγχου.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η επισκόπηση των βασικών πηγών γνώσεων για 

τη θεματολογία που προσεγγίζει η εργασία. Οι πηγές προέρχονται από ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία, αρθρογραφία και σχετικές διαδικτυακές πηγές που παρέχουν 

κατάλληλο και χρήσιμο υλικό που υποστηρίζει την επιχειρηματολογία της εργασίας, 

την προετοιμασία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις βασικές έννοιες του θέματος της 

ωραιοποίησης των οικονομικών πληροφοριών. Η λογιστική – οικονομική 

πληροφόρηση προσεγγίζεται μέσω εννοιών όπως οι χρήστες της και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των πληροφοριών. Οι χρήστες είναι οι αποδέκτες της εργασίας του 

ελεγκτή λογιστή και τα χαρακτηριστικά είναι αυτά που πρέπει να έχουν οι 

πληροφορίες που δημοσιεύονται στις οικονομικές καταστάσεις και ο επαγγελματίας 

πρέπει να διαπιστώσει κατά τον έλεγχο. Ακόμη αναφέρονται οι μορφές χειραγώγησης 

της πληροφόρησης και τρόποι εντοπισμού και αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται κυρίως αναφορά στο ρόλο και τη σημασία του 

έργου του εξωτερικού ελέγχου. Βασικά θέματα είναι οι διαδικασίες, οι υποχρεώσεις, 

τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των Νόμιμων Ελεγκτών, δηλαδή αυτών που 

καλούνται να ελέγξουν την ύπαρξη, την ορθότητα και την ποιότητά των οικονομικών 

πληροφοριών. Η σημαντικότητα του Ελέγχου, το κανονιστικό πλαίσιο 
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Επαγγελματικής Δεοντολογίας, οι αρχές, η δόμηση του Ελέγχου και οι ομάδες 

επαγγελματιών με τις οποίες έρχεται σε επαφή και συνεργασία ο Ελεγκτής αποτελούν 

επίσης πεδίο μελέτης. Η αναφορά στη σύγχρονη πραγματικότητα και κατάσταση του 

επαγγέλματος του Ελεγκτή με την κρίση εμπιστοσύνης που αντιμετωπίζει λόγω 

περιπτώσεων εταιρικών οικονομικών σκανδάλων στις οποίες ενεπλάκη κρίνεται 

αναγκαία για να παρουσιαστεί το κλίμα μέσα στο οποίο γίνεται η θεώρηση του 

θέματος και η έρευνα της εργασίας. 

 

Παράλληλα έννοιες σχετικές με το ρόλο και τις ευθύνες της ελεγχόμενης 

οικονομικής μονάδας και τους συμμετέχοντες επαγγελματίες στην προετοιμασία και 

σύνταξη των οικονομικών πληροφοριών, κατέχουν σημαντικό πεδίο μελέτης και 

έρευνας, συγκεκριμένα στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο. Τα όργανα της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης αποτελούν τον πρωταρχικό παράγοντα διαμόρφωσης των 

οικονομικών καταστάσεων και πληροφοριών στην πρωτογενή μορφή τους. Στο έκτο 

κεφάλαιο αναλύονται όροι και έννοιες του εσωτερικού ελέγχου, και η συμβολή του 

στην τελική εικόνα των οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύονται, δίνοντας έπειτα 

στην έρευνα έμφαση στη συχνότητα και την έκταση εφαρμογής του.  

 

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ρόλο και τη συμβολή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων στην προετοιμασία και τη σύνταξη των οικονομικών 

πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς επίσης αντίστοιχα και στα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου με την ομοιομορφία που προσφέρουν στις αρχές και τις μεθόδους 

του κρίσιμου έργου των Ελεγκτών. 

 

Τέλος συμπεριλαμβάνοντας στη μελέτη τα χρήσιμα αποτελέσματα της 

διεξαχθείσας έρευνας ανάμεσα σε στελέχη ελληνικών ελεγκτικών εταιρειών, που 

παρατίθεται στο όγδοο κεφάλαιο, διαπιστώνεται η εν γένει συμφωνία με τις βασικές 

τάσεις απόψεων της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας και εμπειρίας σχετικά 

με το θέμα της ωραιοποίησης οικονομικών πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο 

ενισχύεται στο ένατο κεφάλαιο η διαπίστωση των συμπερασμάτων, των προοπτικών 

και των πιθανών προτάσεων.  
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1.2 Ορισμοί 

 

«Ωραιοποίηση» : Η ωραιοποίηση των οικονομικών πληροφοριών μπορεί να οριστεί 

ως ένα σύνολο πρακτικών, με τη βοήθεια των οποίων, χρησιμοποιώντας 

υποκειμενική κρίση κατά την παραγωγή των πληροφοριών, αποδίδονται περισσότερο 

οι επιθυμίες των δημιουργών τους παρά η πραγματικότητα. Η έννοια της 

ωραιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων συνδέεται άρρηκτα με σχέση μέσου – 

αποτελέσματος με τη δημιουργική λογιστική, όπως αναλύεται παρακάτω και 

διαπιστώνεται σε όλη την έκταση της εργασίας στις περιπτώσεις όπου η παραποίηση 

έχει να κάνει κυρίως με απόκρυψη στοιχείων και απάτη.  

Στις μέρες μας η πληγή των οικονομικών προβλημάτων είτε έχει προκαλέσει 

πολλές πτωχεύσεις εταιρειών, είτε ενισχύει τις τάσεις συγχωνεύσεων, συρρίκνωσης 

και μείωσης της δραστηριότητάς τους με σκοπό την επιβίωση. Επιπρόσθετα 

υφίστανται περιπτώσεις εταιρειών που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, ωστόσο οι 

διοικήσεις τους επιθυμούν για διάφορους λόγους καλύτερα αποτελέσματα. Και στις 

δύο περιπτώσεις οι διοικήσεις οδηγούνται σε λογιστικά τεχνάσματα, με αποτέλεσμα 

την ωραιοποίηση των οικονομικών μεγεθών και των χρηματοοικονομικών δεικτών 

τους χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, οι οποίες δεν είναι συμβατές (αποδεκτές) 

με αρχές και μεθόδους που διέπουν την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, 

παραποιώντας αυτές, χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη δημιουργική λογιστική (Creative 

accounting). 

 

«Δημιουργική Λογιστική» : Ο Ian Griffiths (1986) με «ωμό» λόγο στο βιβλίο 

του Creative Accounting
1
 αναφέρει ότι  η  «Δημιουργική Λογιστική είναι το 

μεγαλύτερο κόλπο μετά το Δούρειο Ίππο». Ως δημιουργική λογιστική ορίζεται ο 

μετασχηματισμός των λογιστικών μεγεθών από την πραγματική τους φύση και 

μορφή, σε διαφορετική, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τους στόχους των συντακτών 

των λογιστικών καταστάσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια ευχέρεια κρίσης 

εκμεταλλευόμενοι ή/και αγνοώντας υπάρχοντες κανόνες και πρότυπα. Η επίδραση 

της δημιουργικής λογιστικής στα δημοσιευμένα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, 

καθώς και ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών, που σκοπό έχουν τον έλεγχο της 

                                                             
1 

Griffiths, Ian. Creative Accounting: How to Make Your Profits What You Want Them to be, 
Sidgwick & Jackson Ltd. 1986 

http://www.amazon.com/Creative-Accounting-Make-Your-Profits/dp/0947752811/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1378674067&sr=1-1
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σωστής και δίκαιης απεικόνισης των αποτελεσμάτων, αποτελούν σημαντικό πεδίο 

έρευνας τα τελευταία χρόνια.  

Την ανωτέρω πεποίθηση του Ian Griffiths, επαληθεύει μετά από αρκετά χρόνια, 

το πλήθος των λογιστικών σκανδάλων που ξέσπασαν τις τελευταίες δεκαετίες και οι 

βαρύτατες συνέπειες που προκάλεσαν στη διεθνή οικονομία. Όπως αναφέρεται από 

τον Zabihollah Rezaee
2
, μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα όπως αυτά των Lucent, Xerox, 

Enron, Global Crossing, WoldCom, κόστισαν σε επενδυτές, πιστωτές και 

εργαζόμενους πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών. Τέτοια λογιστικά σκάνδαλα εξακολουθούν να συμβαίνουν, παρά τις 

σημαντικές προσπάθειες βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου περί αποτροπής των 

οικονομικών απατών και κατά συνέπεια το θέμα της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων παραμένει επίκαιρο. 

 

«Ηθική» (ethics) : Είναι ένα σύνολο κανόνων που ορίζει τη σωστή (ορθή) και 

την κακή (εσφαλμένη) συμπεριφορά
3
. Είναι αποδεκτό ότι δεν υφίσταται ένα γενικό 

σύνολο προτύπων ή ένας κώδικας ηθικής που ξεκάθαρα προβάλει τη σωστή επιλογή 

συμπεριφοράς σε κάθε περίπτωση. Παρόλα αυτά υπάρχουν γενικά πλαίσια για την 

ηθική διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

 

«Επαγγελματική Δεοντολογία» : Πέρα από το πλαίσιο γενικών ηθικών αρχών 

θεμελιώδους σημασίας, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός κώδικα επαγγελματικής 

ηθικής (professional ethics), σε επαγγέλματα κρίσιμου ενδιαφέροντος για το δημόσιο 

συμφέρων (γιατροί, δικηγόροι, ελεγκτές, δημόσια διοίκηση κ.ά.). Η Επαγγελματική 

Δεοντολογία περιλαμβάνει πρότυπα συμπεριφοράς για έναν επαγγελματία τα οποία 

σχεδιάστηκαν τόσο για πρακτικούς όσο και για ιδεαλιστικούς σκοπούς. Η ιδεατή 

συμπεριφορά εμπεριέχεται στις αρχές του κώδικα ηθικής (principles of code of 

ethics) ενώ η πρακτική συμπεριφορά εμπεριέχεται στους κανόνες του κώδικα 

συμπεριφοράς (rules of code of conduct). 

 

                                                             
2
 Rezaee, Zabihollah. Restoring public trust in the accounting profession by developing anti-

fraud education, programs, and auditing. Managerial Auditing Journal, v. 19, n. 1, (2004) 
3
 Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος, «Ελεγκτικές Εταιρείες: Αποτυχίες, Σκάνδαλα και Προτάσεις 

αποφυγής τους», Επιστημονικό Marketing Management, www.epistimonikomarketing.gr , 
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2012 

http://www.epistimonikomarketing.gr/
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«Σφάλμα» : Είναι
4
 μια διαφορά μεταξύ του ποσού, της ταξινόμησης, της 

παρουσίασης ή της γνωστοποίησης ενός στοιχείου των οικονομικών καταστάσεων 

και του αντίστοιχου ποσού που απαιτείται για να βρίσκεται αυτό το στοιχείο σε 

συμφωνία με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ελέγχου
5
 (ΔΠΕ) 240 η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

μπορεί να προκύψει είτε από απάτη είτε από λάθος. Το διακριτικό στοιχείο μεταξύ 

απάτης και λάθους είναι το εάν η υποκείμενη ενέργεια που καταλήγει στο σφάλμα 

των οικονομικών καταστάσεων είναι εκούσια ή ακούσια.  

Η «απάτη» είναι μια εκ προθέσεως πράξη από ένα ή περισσότερα πρόσωπα από 

τη διοίκηση, από τους επιφορτισμένους με τη διακυβέρνηση, από τους εργαζόμενους, 

ή από τρίτα μέρη, η οποία ενέχει χρήση εξαπάτησης για την απόκτηση ενός μη 

δίκαιου ή παράνομου πλεονεκτήματος. Οι πράξεις αυτές διακρίνονται σε
6
: 

α) Νόθευση ή παραποίηση τηρουμένων στοιχείων ή εγγράφων. 

β) Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων.  

γ) Αποσιώπηση ή παράλειψη αποτελεσμάτων, συναλλαγών, με βάση τα 

υπάρχοντα στοιχεία ή έγγραφα.  

δ) Καταχώρηση εικονικών συναλλαγών.  

ε) Καταχρηστική εφαρμογή λογιστικών αρχών και μεθόδων.  

Ο όρος «λάθος» αναφέρεται σε ακούσιο σφάλμα που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις, είτε εκ παραδρομής είτε από άγνοια, περιλαμβανομένης 

της παράβλεψης ενός ποσού ή μιας γνωστοποίησης όπως: 

α) Αριθμητικά λάθη σε βασικές εγγραφές και λογιστικά στοιχεία.  

β) Αβλεψίες ή παρερμηνείες γεγονότων. 

γ) Καταχρηστική εφαρμογή λογιστικών αρχών και μεθόδων.  

 

                                                             
4
«Εγχειρίδιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Προτύπων Δικλίδων Ποιότητας (“Handbook Of 

International Standards Of Auditing And Qualith Control”) , I.F.AC, 2009 
5
 Οποιαδήποτε αναφορά σε Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου γίνεται και τεκμηριώνεται σύμφωνα με 

το «Εγχειρίδιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Προτύπων Δικλίδων Ποιότητας (“Handbook 
Of International Standards Of Auditing And Qualith Control”) της I.F.AC, 2009 και τα 

βιβλία των Λουμιώτη Ι. Βασίλειου και Τζίφα Ν. Βασίλειου «Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής 

Διεθνών Προτύπων Ελέγχου», Σ.Ο.Ε.Λ. , Αθήνα, 2012 και του Λουμιώτη Ι. Βασίλειου 
«Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Ειχειρήσεων», Έκδοση 3

η 
, Σ.Ο.Ε.Λ., 

Αθήνα, 2009. 
6
 Πατατούκας Κυριάκος – Παπάκης Λαζ. Νικόλαος, Η ωραιοποίηση των ισολογισμών βλάπτει 

σοβαρά, Κέρδος 13/11/2011 (http://www.kerdos.gr/oldarticles) 
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«Έλεγχος» : Σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές σχετικά με την Ελεγκτική, 

έλεγχος είναι η συγκέντρωση τεκμηρίων από τον ελεγκτή σχετικά με ορισμένες 

πληροφορίες, για να διαπιστωθεί αν συμφωνούν αυτές με ορισμένα κριτήρια και 

έπειτα η έκφραση σχετικής γνώμης μέσω της έκθεσης ελέγχου. Σύμφωνα με την 

Αμερικανική Εταιρεία Λογιστών ο ελεγκτής χαρακτηρίζεται ως «ανεξάρτητος και 

κάτοχος απαραίτητων προσόντων επαγγελματίας».  

Στη σύγχρονη κοινωνία η έννοια του έλεγχου έχει διευρυνθεί καθώς 

αναφέρεται πλέον σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, με θετική ή και αρνητική 

σημασία. Η συνεχής ανάπτυξη σε βιομηχανία και πληροφορική και τις υπηρεσίες μα 

κυρίως η εξειδίκευση των επαγγελμάτων και η γρήγοροι ρυθμοί ζωής έχουν 

καταστήσει τον «έλεγχο» απαραίτητο. Σε όλες τις περιπτώσεις ο έλεγχος έχει ως 

θεμελιώδη στόχο την ποιότητα, τη διαφάνεια, τη σωστή (ηθικά και νομικά) 

λειτουργία κάθε αντικειμένου ελέγχου. Έτσι και στον έλεγχο χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και γενικά χρηματοοικονομικών πληροφοριών, το αποτέλεσμά του 

είναι η αξιοπιστία, γεγονός που επιτρέπει συγχωνεύσεις, επενδύσεις, εξαγορές, 

πιστοδοτήσεις και άλλα καθημερινά φαινόμενα της αγοράς να διενεργηθούν. 

Επιπρόσθετα ο έλεγχος έχοντας αποκτήσει και ακολουθήσει πλέον διεθνή πρότυπα 

κατά τη διενέργειά του, αποτελεί καταλύτη για τη λειτουργία του παγκόσμιου 

οικονομικού συστήματος
7
.  

 

«Γνώμη» : Αποτέλεσμα και στόχος της διαδικασίας του Ελέγχου είναι η 

έκφραση Γνώμης. Γνώμη είναι η άποψη του ελεγκτή σχετικά με την ορθή η όχι 

παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης μέσα από τα 

χρηματοοικονομικά μεγέθη που παρουσιάζει αυτή και έχει τεκμηριωθεί, με 

συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες διενεργούμενες για αυτά τα μεγέθη. 

 

«Έκθεση» : Το μέσον της έκφρασης Γνώμης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

και της επικοινωνίας του με τους ενδιαφερόμενους και τους χρήστες των 

οικονομικών πληροφοριών της ελεγχόμενης είναι η Έκθεση Ελέγχου που συντάσσει 

και υπογράφει ο ίδιος και συνοδεύει υποχρεωτικά τις δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις. Η ουσία, το τελικό αποτέλεσμα, η ολοκλήρωση της ελεγκτικής 

διαδικασίας είναι η δημοσιοποίηση της έκθεσης. 

                                                             
7
 Καραμάνης, Κ. , Σύγχρονη ελεγκτική. Θεωρία και Πρακτική σύμφωνα με τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα, εκδόσεις ΟΠΑ, α’ έκδοση, Αθήνα (2008) 
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«Εταιρική Διακυβέρνηση» : Η Εταιρική Διακυβέρνηση ορίζεται
8
 ως η 

διαδικασία που επηρεάζεται από μια σειρά νομοθετικών, κανονιστικών, νομικών και 

αγοραστικών μηχανισμών, παραθέτοντας πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές, και τις 

προσπάθειες όλων των συμμετεχόντων της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως των 

διευθυντών, των στελεχών της εταιρείας, των ελεγκτών, του νομικού συμβουλίου, και 

των οικονομικών συμβούλων, η οποία δημιουργεί ένα σύστημα ελέγχων και 

ισορροπιών με στόχο τη δημιουργία και την ενίσχυση της διαρκούς και βιώσιμης 

αξίας για τους μετόχους, με παράλληλη προστασία των συμφερόντων των άλλων 

ενδιαφερομένων. 

 

«Εσωτερικός Έλεγχος» : Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, 

αντικειμενική, εγγυητική και συμβουλευτική δραστηριότητα ειδικά σχεδιασμένη 

ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της ελεγχόμενης επιχείρησης 

μέσα από παροχή συμβουλών και γνωματεύσεων, κατά τη διενέργεια τακτικών, 

έκτακτων οικονομικών, λειτουργικών και διοικητικών ελέγχων (financial, operational 

and management audits). Επίσης συμβάλλει στην επίτευξη των αντικειμενικών 

στόχων της επιχείρησης επιβάλλοντας μα συστηματική και οργανωμένη μέθοδο 

αποτίμησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της διοίκησης , 

του ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Hellenic Institute 

of Internal Auditors) ως Εσωτερικοί Ελεγκτές νοούνται οι ελεγκτές επιχειρήσεων και 

οργανισμών ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οι οποίοι συνδέονται µε σχέση 

εξαρτημένης εργασίας µε τις επιχειρήσεις και εργάζονται για λογαριασμό της 

εκάστοτε διοίκησης.  

 

1.3 Εισαγωγικές Έννοιες 

 

1.3.1 Διακρίσεις Ελεγκτικής, είδη και βασικά στοιχεία ελέγχου 

 

Κατά την ιστορική της εξέλιξη η Ελεγκτική, δηλαδή ο κλάδος της οικονομικής 

επιστήμης που μελετά τις αρχές και τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τους 
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οικονομικούς ελέγχους, πέρασε από την ανυπαρξία στην αυξανόμενη αναγνώριση και 

έφτασε στις μέρες μας να είναι απαραίτητη σε όλη την έκταση της οικονομικής 

δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο. Αυτή η καθολική φύση της Ελεγκτικής έχει 

προκαλέσει την εξειδίκευση μέσα στον ίδιο κλάδο με διαφορετικές διακρίσεις αυτής 

και με διαφορετικά είδη ελέγχου ανάλογα με το στοιχείο που δίνεται έμφαση
9
. 

 

Διακρίσεις: Οι διακρίσεις της Ελεγκτικής ως λειτουργίας – σύμφωνα με το 

υποκείμενό της – είναι τρεις: 1) εξωτερική - ανεξάρτητη, 2) εσωτερική, 3) κρατική.  

1) Ο εξωτερικός έλεγχος είναι ανεξάρτητος και διενεργείται από 

εξειδικευμένους επαγγελματίες λογιστές που (στην Ελλάδα) αναφέρονται ως 

Ορκωτοί Ελεγκτές, ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών), ή Ορκωτοί 

Λογιστές (τίτλος στις αγγλοσαξονικές χώρες) και πλέον ως Νόμιμοι Ελεγκτές. Ο 

εξωτερικός έλεγχος έχει ως αντικείμενο το λογιστικό σύστημα της ελεγχόμενης 

εταιρίας, αλλά και άλλα οργανωτικά συστήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και 

την αποτελεσματικότητα του λογιστικού συστήματος. Ο εξωτερικός έλεγχος 

χαρακτηρίζεται από δύο στόχους του. Ο πρώτος είναι η στήριξη της γνώμης που θα 

διαμορφωθεί σχετικά με την ορθή η όχι παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της 

επιχείρησης μέσα από τα χρηματοοικονομικά μεγέθη που παρουσιάζει αυτή. Ο 

δεύτερος είναι η ενημέρωση των ομάδων συμφερόντων εκτός της επιχείρησης. Η 

έκθεση ελέγχου ως δίαυλος ενημέρωσης θα δώσει πληροφορίες για την πορεία της 

επιχείρησης σε αυτές τις ομάδες, αλλά και στους μετόχους μεγάλων εταιριών όπου ο 

έλεγχος και η ενημέρωση για διάφορα θέματα δεν γίνεται από τους ίδιους. 

2) Η εσωτερική Ελεγκτική αφορά άτομα και καταστάσεις εντός της 

επιχείρησης. Θεωρείται μεν ανεξάρτητη είναι δε εντεταλμένη από τη διοίκηση της 

μονάδας και έχει σκοπό το συνεχή έλεγχο των συστημάτων οργάνωσης, λειτουργίας 

ή γενικότερα του MIS (Management Information System). Συγκεκριμένα οι στόχοι 

της είναι η λειτουργία των τμημάτων της μονάδας όπως καθορίζεται από τη διοίκησή 

της, η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής οργάνωσης και των 

συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης, η διαπίστωση πιθανής απάτης, υπερβολής, 

λάθους ή αδυναμίας σε αυτούς τους τομείς και η αναφορά αυτών των διαπιστώσεων 

του ελέγχου στη διοίκηση με παράλληλη εισήγηση μέτρων διόρθωσης ή βελτίωσης. 

Υπάρχουν προφανώς ομοιότητες και διαφορές με τον εξωτερικό έλεγχο, 
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μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σίγουρα όμως ο εσωτερικός φαίνεται πιο 

αναγκαίος καθώς η ανάγκη ενημέρωσης αρχικά των διοικούντων είναι μεγαλύτερη 

και γίνεται άτυπα σε όλες τις επιχειρήσεις. 

3) Στην κρατική ελεγκτική τον έλεγχο αναλαμβάνουν κρατικοί ή ημικρατικοί 

φορείς. Τέτοιοι έλεγχοι είναι ο φορολογικός έλεγχος από την εφορία όπου 

επαληθεύεται το φορολογητέο εισόδημα των υποκείμενων σε φορολογία νομικών και 

φυσικών προσώπων, ο έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορά νομισματικά 

και πιστωτικά θέματα και ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο του κράτους που 

σχετίζεται με λογαριασμούς που διαχειρίζεται το κράτος, με δαπάνες από ενισχύσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους δήμους και κοινότητες. Σε αυτή την κατηγορία 

ελέγχων εντάσσονται και τα όργανα
10

 όπως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με τις 

υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

που παρακολουθεί το έργο ενός άλλου οργάνου του Συμβουλίου Επιθεώρησης-

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για ελέγχους σε δημόσιες υπηρεσίες, τοπική 

αυτοδιοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η κρατική ελεγκτική είναι 

συνοπτική και δεν ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα και γι’ αυτό είναι αποδεκτή η 

άποψη ότι μπορεί να αντικατασταθεί από την εξωτερική και εσωτερικά από 

οργανωμένο σύστημα εσωτερικών ελεγκτών. 

 

Είδη: Τα βασικά είδη ελέγχων διαχωρίζονται σύμφωνα με το αντικείμενο στο 

οποίο δίνεται έμφαση κατά τη διαδικασία ελέγχου. Αυτά τα είδη είναι:  

1) Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος, δηλαδή ο έλεγχος της ορθότητας της 

παρουσίασης των οικονομικών μεγεθών στις καταστάσεις που παρουσιάζουν την 

χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της λειτουργίας της οικονομικής 

μονάδας. Ελέγχεται δηλαδή το λογιστικό σύστημα που παρακολουθεί και 

παρουσιάζει αυτά τα μεγέθη.  

2) Ο λειτουργικός έλεγχος κατά τον οποίο αξιολογείται η συμφωνία κάποιας 

λειτουργίας ή διαδικασίας με συγκεκριμένα κριτήρια δεοντολογικά ή επιστημονικά 

και τις αρχές του κλάδου.  

3) Ο έλεγχος αποδοτικότητας που απασχολεί κυρίως τους εσωτερικούς 

ελεγκτές και διαπιστώνει κατά πόσο τα αποτελέσματα μίας διαδικασίας είναι τα 

αναμενόμενα και επιθυμητά.  
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4) Ο έλεγχος συμμόρφωσης που διαπιστώνει τη συμμόρφωση με 

προσυμφωνημένους όρους και καθορισμένες διαδικασίες των εμπλεκόμενων μερών. 

5) Οι ειδικοί έλεγχοι που είναι κάθε άλλης μορφής έλεγχοι που έχουν την 

ικανότητα να διεκπεραιώσουν οι ελεγκτές (δικαστικός έλεγχος, φορολογικός 

έλεγχος). 

 

Βασικά στοιχεία ελέγχου
11

: Το πρώτο και βασικό στοιχείο είναι οι ελεγχόμενες 

πληροφορίες που αποτελούν το αντικείμενο του ελέγχου. Έπειτα καθορίζονται τα 

κριτήρια ελέγχου που εξαρτώνται από τις παραπάνω πληροφορίες και είναι διάφορα 

πρότυπα ή διατάξεις. Βασικό στοιχείο αποτελούν τα τεκμήρια ελέγχου που 

χρησιμοποιούνται για να εξακριβωθεί αν οι πληροφορίες συμφωνούν με τα τεκμήρια 

ελέγχου. Το πρόσωπο που θα διενεργήσει τον έλεγχο, ο ελεγκτής, είναι το τέταρτο 

στοιχείο και αυτός ο οποίος έχοντας γνώσεις και εμπειρία θα εφαρμόσει τα κριτήρια 

ελέγχου πάνω στις πληροφορίες προσδιορίζοντας τα είδη και την ποσότητα των 

τεκμηρίων. Εννοείται πως χαρακτηριστικό του ελεγκτή είναι η ανεξάρτητη στάση 

τόσο στη συγκέντρωση και αξιολόγηση των τεκμηρίων όσο και στη διατύπωση της 

γνώμης του. Η γνώμη του αυτή εκφράζεται γραπτώς στη έκθεση ελέγχου όπου 

αναφέρεται η συμφωνία ή όχι πληροφοριών και κριτηρίων ελέγχου. Η έκθεση ή 

πιστοποιητικό ελέγχου είναι το μέσον επικοινωνίας του ελεγκτή με τα πρόσωπα που 

είναι χρήστες της γνώμης του ελεγκτή κατά νόμο ή συμβατικά. 

 

1.3.2 Έκθεση Ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

Η διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου τερματίζεται και κορυφώνεται με την έκδοση 

της έκθεσης ελέγχου του ελεγκτή, του βασικότερου προϊόντος του ελέγχου. Το 

πιστοποιητικό ή η έκθεση ελέγχου συγκεντρώνει και κωδικοποιεί τα ουσιώδη 

συμπεράσματα του ελεγκτή από την ελεγκτική διαδικασία, τα οποία εξάγονται από 

την αξιολόγηση των τεκμηρίων δηλαδή της βάσης για την επαγγελματική του γνώμη 

επί των οικονομικών καταστάσεων. Η γνώμη αυτή αποτελεί τη βασική και πιο 
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σημαντική ενότητα της έκθεσης. Αξίζει και πρέπει να αναφερθεί
12

 ότι η ύπαρξη των 

δύο όρων για το ίδιο στοιχείο οφείλεται στο γεγονός ότι το «πιστοποιητικό ελεγκτή» 

της ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής μετονομάστηκε σε «έκθεση ελεγκτή» με την 

αναθεώρηση των ελληνικών ελεγκτικών προτύπων τον Οκτώβριο του 2004. Αυτή η 

αλλαγή κρίθηκε ορθή και εννοιολογικά διότι η λέξη «πιστοποιητικό» υποδηλώνει 

κάποιας μορφής εγγύηση στη γνώμη του ελεγκτή, κάτι που δε συνάδει με τη φύση 

του ελεγκτικού έργου.  

Η έκθεση ελέγχου είναι επίσης το μέσο επικοινωνίας του ελεγκτή με τα άτομα 

ή τις ομάδες προσώπων που του ανέθεσαν αυτό το έργο. Σε μία Ανώνυμη Εταιρεία οι 

εντολείς είναι οι μέτοχοι, αλλά την έκθεση μπορεί νόμιμα να την χρησιμοποιήσει 

κάθε τρίτος (πιστωτές, εφορία, υπάλληλοι, τράπεζες, επενδυτές κ.α.) για τον οποίο οι 

ελεγμένες καταστάσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα λήψης αποφάσεων. Υπό 

αυτές τις συνθήκες η ευθύνη του ελεγκτή μεγαλώνει και η έκδοση έκθεσης ελέγχου 

τυποποιείται σύμφωνα με συγκεκριμένα ελεγκτικά πρότυπα για την αποφυγή νομικών 

λαθών. 

Ο υποκειμενικός στόχος λοιπόν του ελέγχου είναι η διαμόρφωση γνώμης από 

τον ελεγκτή αναφορικά με την ορθή παρουσίαση της οικονομικής θέσης και των 

αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της. Το βασικότερο προϊόν του ελέγχου, η έκθεση, αφιερώνει τη 

σημαντικότερη ενότητά της για τη διατύπωση αυτής της γνώμης. Αυτή η διατύπωση 

όμως δε θα γίνει αν δεν προηγηθεί κάποια συζήτηση με τον πελάτη-εντολέα. 

Προβάλλοντας ένα πρώτο σχέδιο της έκθεσης ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει κάθε αντίδραση του πελάτη και να υπερασπιστεί τη θέση του με 

σθεναρότητα, πειστικότητα, αλλά όχι αντιπαλότητα. 

Η τυπικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας είναι ένα σημαντικό εφόδιο για τον 

ελεγκτή και την απόδοση σεβασμού στη γνώμη του. Η σύνταξη της έκθεσης γίνεται 

στα πλαίσια των Ελληνικών Ελεγκτικών προτύπων που έχουν εναρμονιστεί με τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών. Έτσι η επικουρική 

χρησιμοποίηση των ΔΠΕ καθίσταται επιτρεπτή και ενδεδειγμένη. Ακόμη ο ελεγκτής 

οφείλει να συμμορφώνεται με τον κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Παρόλα 

αυτά ο ελεγκτής δε μπορεί να παρέχει κάποια εγγύηση παρά μόνο μία εύλογη 
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διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη 

και παραλείψεις.  

Η έκθεση ελέγχου κάνει αναφορά σε διάφορες καταστάσεις ανάλογα με το 

είδος της εταιρείας. Αν αυτή είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών ελεγχόμενες 

καταστάσεις είναι ο Ισολογισμός (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης), η Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων), η Κατάσταση μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τα Notes. Αν η ελεγχόμενη 

εταιρεία δεν είναι εισηγμένη τότε ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης, ο Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα είναι οι 

καταστάσεις που εξετάζουν οι ελεγκτές. Στην έκθεση ελέγχου θα πρέπει να 

καταχωρούνται παρατηρήσεις με ουσιώδη επίδραση στις καταστάσεις και εκείνες που 

αφορούν μεταβολές στον τρόπο απογραφής ή στις λογιστικές αρχές που τηρούνται 

ανεξάρτητα από την παράθεσή τους στο προσάρτημα. Ακόμη απαραιτήτως πρέπει να 

αναφέρονται τυχόν επιφυλάξεις και επιπτώσεις αυτών (σε ποσά) που θα πρέπει να 

ληφθούν υπ’ όψιν κατά τη μελέτη και χρήση των εν λόγω καταστάσεων. 

Σχετικά με την ευθύνη της έκθεσης αυτή οριοθετείται ανάμεσα σε ελεγκτή και 

διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας ανάλογα με το σκοπό του ελέγχου. Η έκθεση 

στηρίζεται σε προηγηθέντα επαγγελματικό έλεγχο (εσωτερικός έλεγχος) που 

οργανώνεται από τη διοίκηση, γεγονός που αυξάνει την ευθύνη του ελεγκτή έναντι 

των χρηστών της έκθεσης. Τη βασική ευθύνη όμως για την ύπαρξη, δημοσίευση και 

διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων έχει η διοίκηση της επιχείρησης. 

 

Δομή της έκθεσης ελέγχου 

Όλες οι εκθέσεις περιέχουν κάποια βασικά στοιχεία κοινά για όλες. Αυτά είναι: 

(α) ο τίτλος της έκθεσης 

(β) ο αποδέκτης της έκθεσης 

(γ) η εισαγωγική παράγραφος με τον προσδιορισμό των ελεγχθεισών 

οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικό προσδιορισμό των ευθυνών της διοίκησης 

και των ελεγκτών. 

(δ) ο προσδιορισμός του εύρους του πεδίου του ελέγχου (παράγραφος 

περιγράφουσα τη φύση του ελέγχου) με αναφορά στα Ελληνικά και στα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα και συνοπτική περιγραφή του ελεγκτικού έργου 

(ε) η παράγραφος διατύπωσης του συμπεράσματος του ελέγχου με αναφορά 

στα Λογιστικά Πρότυπα βάσει των οποίων έχουν συνταχθεί οι ελεγχθείσες 
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οικονομικές καταστάσεις και διατύπωση της γνώμης του ελεγκτή επί των 

οικονομικών καταστάσεων 

(στ) η χρονολόγηση (ημερομηνία) της έκθεσης 

(ζ) η διεύθυνση του Ελεγκτή 

(η) το ονοματεπώνυμο (υπογραφή) του Ελεγκτή 

(θ) ο αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ του Ελεγκτή 

(ι) το όνομα της ελεγκτικής εταιρείας (την οποία δεσμεύει ο ελεγκτής) 

(κ) ο αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ της ελεγκτικής εταιρείας 

Κάθε έκθεση ελέγχου λοιπόν ανεξαρτήτου κατηγορίας έχει μία βασική δομή
13

. 

Αρχικά εντοπίζουμε τον τίτλο της έκθεσης να διευκρινίζει για τι έλεγχο πρόκειται και 

από τι είδους ελεγκτή διεξάγεται. Αμέσως μετά φαίνεται ο αποδέκτης της έκθεσης που 

είναι τα πρόσωπα ή οι αρχές που έδωσαν την εντολή για έλεγχο. Μετά τον αποδέκτη 

ακολουθεί η εισαγωγική παράγραφος που κατονομάζει την ελεγχόμενη εταιρία, 

αναφέρει τις καταστάσεις που ελέγχονται καθώς και την περίοδο που καλύπτουν. 

Ακολουθεί ο προσδιορισμός της ευθύνης της διοίκησης όπου αποσαφηνίζεται η 

ευθύνη της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη διοίκηση της 

επιχείρησης. Ο προσδιορισμός της ευθύνης του ελεγκτή γίνεται στην επόμενη 

παράγραφο όπου ο ελεγκτής συνδέει την ευθύνη του μόνο με την έκφραση γνώμης 

σύμφωνα με τον διενεργηθέντα έλεγχο. Επίσης προβαίνει σε πρόσθετες δηλώσεις 

σχετικά με την ευθύνη αλλά και τη φύση και έκταση του έργου του. Η σημαντικότερη 

παράγραφος είναι αυτή που εκφράζεται η γνώμη του ελεγκτή επί των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δηλαδή αν αυτές παρουσιάζονται εύλογα από 

κάθε ουσιώδη πλευρά. Επίσης εδώ αναφέρεται και το πλαίσιο χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση το οποίο έχουν συνταχθεί οι ελεγμένες καταστάσεις. Η 

γνώμη του ελεγκτή επί λοιπών νομικών και κανονιστικών θεμάτων βρίσκεται αμέσως 

μετά. Τέλος στοιχεία όπως η χρονολόγηση (ημερομηνία) της έκθεσης , η διεύθυνση του 

ελεγκτή (πόλη - έδρα του) και η υπογραφή και λοιπά στοιχεία του ελεγκτή κλείνουν την 

έκθεση. 

                                                             
13

 Καραμάνης, Κ. , Σύγχρονη ελεγκτική. Θεωρία και Πρακτική σύμφωνα με τα Διεθνή 
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Η έκθεση ελέγχου διακρίνεται σε τρία κυρίως μέρη
14

. Το πρώτο που 

αναφέρεται στην έκταση και το σκοπό του ελέγχου, το δεύτερο που εκφράζει τυχόν 

επιφυλάξεις και το τρίτο όπου εκφέρεται η γνώμη του ελεγκτή. 

Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη φύση, το σκοπό και την έκταση του ελέγχου. 

Η παράγραφος αυτή φανερώνει την ποιότητα, τα είδη και τα όρια ή την έκταση του 

ελέγχου, γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική. εδώ οι ελεγκτές παρουσιάζουν την 

εργασία που έχουν πραγματοποιήσει για τον έλεγχο. Γενικά σε αυτό το μέρος 

πληροφορείται ο χρήστης της έκθεσης για το αν αυτή έγινε με τα γενικώς παραδεκτά 

πρότυπα και αν όχι, ποια από αυτά δεν εφαρμόστηκαν και πως συνδέεται αυτό το 

γεγονός με συγκεκριμένα προβλήματα που προκαλεί στην έκθεση. 

Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στα πιθανά προβλήματα που παρουσιάστηκαν 

κατά τον έλεγχο και στην αδυναμία που προκαλούν αυτά στην αξιοπιστία των 

λογιστικών καταστάσεων (στην περίπτωση της διαφοροποιημένης έκθεσης). Η μία ή 

περισσότερες παράγραφοι αυτού του μέρους προηγούνται αυτής με τη γνώμη του 

ελεγκτή και επισημαίνουν τα βασικότερα στοιχεία (ευρήματα) του ελέγχου.  

Η σημαντικότερη παράγραφος για τους χρήστες των λογιστικών καταστάσεων 

και της έκθεσης είναι αυτή της γνώμης του ελεγκτή. Η παράγραφος αποτελεί τον 

τρόπο έκφρασης της σκέψης του ελεγκτή. Συγκεκριμένα αναφέρεται η συνέπεια των 

καταστάσεων με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές, η διαδοχικότητα της 

τήρησής τους από χρήση σε χρήση, η έκταση της ισχύος της γνώμης του ελεγκτή, οι 

επιφυλάξεις και η ορθότητα η μη της παρουσίασης της οικονομικής θέσης και των 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Ικανά τεκμήρια απαιτούνται εξίσου για να 

στοιχειοθετηθεί και να εκφραστεί και η θετική και η αρνητική γνώμη. 

 

Κατηγορίες εκθέσεων ελέγχου 

Οι κατηγορίες των εκθέσεων ορίζονται σε σχέση με τον τρόπο που εκφράζει 

την άποψή του ο ελεγκτής για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Προηγουμένως όμως πρέπει να εξεταστούν κάποια επιμέρους θέματα
15

 όπως η 

καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών της διοίκησης για τις συνθήκες της 

επιχείρησης και τη συμμόρφωσή τους με το πλαίσιο χρηματοοικονομικής 

                                                             
14

 Κάντζος, Κ. , Χονδράκη, Α. , «Ελεγκτική. Θεωρία και Πρακτική», εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, 2

η
 έκδοση, Αθήνα (2006). 
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πληροφόρησης που εφαρμόστηκε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Απαιτείται 

επίσης εξέταση του κατά πόσο οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι λογικές σε σχέση με 

τις συνθήκες και εάν οι πληροφορίες που δημοσιεύονται και οι λογιστικές πολιτικές 

είναι σχετικές, αξιόπιστες, συγκρίσιμες και κατανοητές. Η δυνατότητα κατανόησης 

από τους χρήστες των επιπτώσεων που θα έχουν οι διάφορες συναλλαγές στη 

χρηματοοικονομική θέση, στα αποτελέσματα και στις ταμειακές ροές της 

οικονομικής μονάδας είναι ένα ακόμη σημαντικό αντικείμενο εξέτασης του ελέγχου. 

Μετά την εξέταση αυτών των θεμάτων διαμορφώνεται η γνώμη του ελεγκτή 

και σύμφωνα με αυτήν κατηγοριοποιούνται οι εκθέσεις ελέγχου σε
16

: 

 Εκθέσεις με σύμφωνη γνώμη (με ή χωρίς θέματα έμφασης/διαφοροποίησης). 

 Εκθέσεις με εξαίρεση σύμφωνης γνώμης. 

 Εκθέσεις με άρνηση γνώμης. 

 Εκθέσεις με αρνητική γνώμη.      

Αναλυτικότερα : 

► Οι εκθέσεις με σύμφωνη γνώμη έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα πρότυπα 

ελεγκτικής και τους σχετικούς νόμους και οι καταστάσεις σύμφωνα με τα γενικώς 

παραδεκτά πρότυπα λογιστικής για την ελεγχόμενη και την προηγούμενή της χρήση. 

Ακόμη απαιτείται η ύπαρξη σημειώσεων και ενδείξεων για την επαρκή 

πληροφόρηση. Τα ελεγκτικά τεκμήρια πρέπει να είναι ικανοποιητικά ώστε να 

αξιολογείται η αλήθεια και η ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων. Τέλος η 

απουσία αβεβαιότητας ή κινδύνου είναι βασικό χαρακτηριστικό της έκθεσης ελέγχου 

με σύμφωνη γνώμη. Τα θέματα έμφασης των διαφοροποιημένων εκθέσεων είναι: 

α) Αβέβαια έκβαση αγωγής σε εξέλιξη,  

β) Αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας, με την κρίση του 

ελεγκτή να καθορίζει αν αγγίζει τα όρια της έκθεσης με αρνητική γνώμη.  

γ) Αβέβαιη έκβαση μελλοντικών φορολογικών ελέγχων,  

δ) Συμφωνία του ελεγκτή με απόκλιση από τα Λογιστικά Πρότυπα, με μικρές 

αποκλίσεις που επιτρέπουν στους κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας να 

καθορίζουν την κρίση του ελεγκτή.  

ε) Έμφαση σε συγκεκριμένο γεγονός και  

στ) έλλειψη συνέπειας (μεταβολές λογιστικών μεθόδων) 

                                                             
16
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► Οι εκθέσεις με επιφυλάξεις (σύμφωνης όμως γνώμης) δεν αμφισβητούν την 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων αλλά εκφράζουν επιφυλάξεις την 

καθολικότητά της. Βασικοί λόγοι της έκδοσης τέτοιων εκθέσεων είναι ο περιορισμός 

της έκτασης και του σκοπού του ελέγχου από την ελεγχόμενη εταιρεία, η αδυναμία 

συγκέντρωσης ελεγκτικών τεκμηρίων, η ασυμφωνία των οικονομικών καταστάσεων 

με τα πρότυπα, η έλλειψη της διαδοχικότητας στις υιοθετημένες λογιστικές αρχές και 

άλλοι. Τα τρία υποδείγματα επεξηγηματικών παραγράφων είναι:  

α) ο περιορισμός του εύρους του πεδίου ελέγχου,  

β) το σημαντικό λάθος και  

γ) η σημαντική παράλειψη.  

► Οι εκθέσεις ελέγχου με άρνηση γνώμης δηλώνουν την αδυναμία του ελεγκτή 

να εκφράσει άποψη για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, χωρίς αυτό να 

αποτελεί αρνητική γνώμη. Οι συνθήκες που υποχρεώνουν τον ελεγκτή να αρνηθεί να 

εκφράσει τη γνώμη του για τις οικονομικές καταστάσεις είναι κυρίως:  

α) η περιορισμένη έκταση του ελέγχου,  

β) η ύπαρξη σοβαρής αβεβαιότητας που επηρεάζει τη θέση της επιχείρησης 

γ) η διάβρωση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή 

δ) οι σημαντικές αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και  

ε) η χρησιμοποίηση της εργασίας άλλου ελεγκτή. 

► Οι εκθέσεις ελέγχου με αρνητική γνώμη δηλώνουν ρητά ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας δεν απεικονίζουν αντικειμενικά την εικόνα της. Για την 

έκφραση αρνητικής γνώμης απαιτούνται επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια που την 

θεμελιώνουν. Ο ελεγκτής εκφράζει αρνητική γνώμη όταν α) η κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων δεν είναι σύμφωνη με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή 

την Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία, β) το σύστημα εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει 

βασικές αδυναμίες και γ) το λογιστικό σύστημα είναι αναποτελεσματικό. Η έκθεση 

αυτή περιλαμβάνει μία παράγραφο με τους λόγους για τους οποίους εκφράζεται 

αρνητική γνώμη και μία με τη γνώμη των ελεγκτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

Η θεωρητική προσέγγιση του θέματος βασίστηκε σε μεγάλη έκταση πηγών από 

βιβλία και άρθρα, έως νόμους, έρευνες, εργασίες, διαδικτυακές πηγές που θίγουν 

θέματα σχετικά με το φαινόμενο της ωραιοποίησης οικονομικών στοιχείων και 

διάφορες σκοπιές μελέτης τους. Τέτοια θέματα είναι η εταιρική διακυβέρνηση, το 

φαινόμενο παραποίησης οικονομικών καταστάσεων και σκανδάλων, η δημιουργική 

λογιστική, ο εσωτερικός έλεγχος, η φοροδιαφυγή, η χειραγώγηση κερδών, η 

εφαρμογή των ΔΛΠ και των ΔΠΕ σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και οτιδήποτε 

μπορεί να συνδέεται ως πηγή, ως αποτέλεσμα ή με άλλον τρόπο με την ωραιοποίηση 

οικονομικών πληροφοριών και το ρόλο του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος. 

Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά βιβλία και άρθρα που υποστήριξαν και ενίσχυσαν 

τη μελέτη του θέματος και την έρευνα της εργασίας. 

 

Τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιούνται και προκύπτουν από Νόμους, 

Κώδικες, Εγκυκλίους, Οδηγίες, Έρευνες και γενικότερα στοιχεία που προκύπτουν 

από Δημόσιες Αρχές, την Κυβέρνηση, Διεθνείς Οργανισμούς ή σχετικά θεσμικά 

όργανα και φορείς (π.χ. ΕΛΤΕ, ΥΠΟΙΚ, ΣΟΕΛ κ.α.) αναφέρονται σε όλη την έκταση 

της εργασίας όταν γίνεται χρήση αυτών. Συγκεκριμένα για το σκοπό της εργασίας 

οποιαδήποτε αναφορά σε Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου γίνεται και τεκμηριώνεται 

σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Προτύπων Δικλίδων 

Ποιότητας (“Handbook Of International Standards Of Auditing And Qualith 

Control”) της I.F.AC. και τα βιβλία των Λουμιώτη Ι. Βασίλειου και Τζίφα Ν. 

Βασίλειου «Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου», Σ.Ο.Ε.Λ. , 

Αθήνα, 2012 και του Λουμιώτη Ι. Βασίλειου «Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης 

Ελεγκτικής των Ειχειρήσεων», Έκδοση 3η , Σ.Ο.Ε.Λ., Αθήνα, 2009. 

 

Οι Νεγκάκης, Ταχυνάκης (2013) στο «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου, Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» παρέχουν 
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απαραίτητες γνώσεις για τον κλάδο της ελεγκτικής στη σύγχρονη εποχή μέσα από το 

την ανάλυση του ρυθμιστικού, θεσμικού και δεοντολογικού πλαισίου δράσης των 

ελεγκτών. Σημαντική αναφορά γίνεται στον εσωτερικό έλεγχο, τη σπουδαιότητα, τις 

λειτουργίες και διαδικασίες του δίνοντας ιδιαίτερη υποστήριξη στη μελέτη του 

θέματος στο έκτο κεφάλαιο.  

 

Ο Καζαντζής (2006) «Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, μια συστηματική 

προσέγγιση Εννοιών Αρχών και Προτύπων», αποτελεί επίσης βασική πηγή για το 

εισαγωγικό πρώτο μέρος της μελέτης με την οριοθέτηση και επεξήγηση βασικών 

ορισμών και εννοιών σχετικών με την παραποίηση των οικονομικών στοιχείων, τις 

ομάδες ενδιαφερομένων, αλλά και επόμενα κεφάλαια αναφερόμενος στο φαινόμενο 

της παραποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων και το πλαίσιο των ελεγκτικών 

προτύπων.  

 

Η μελέτη ενισχύεται στα αντίστοιχα σημεία ανάλυσης σε σχετικά θέματα με τη 

δεοντολογία, τη διοίκηση, τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο, τις διαδικασίες και το 

τελικό στάδιο της έκφρασης γνώμης (έκθεση) του νόμιμου ελεγκτή από τον 

Καραμάνη (2008) και το «Σύγχρονη ελεγκτική. Θεωρία και Πρακτική σύμφωνα με τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα». 

 

Στο «Smoke & Mirrors» των Nicolas Véron, Matthieu Autret και Alfred 

Galichon (2006) αναδεικνύεται η πρωταρχικής σημασίας συμβολή της σύγχρονης 

λογιστικής στο σημερινό καπιταλιστικό σύστημα. Θίγεται η δυνατότητα συγκεκριμένων 

χειρισμών να μετατρέπουν μέσω της δημιουργικής λογιστικής ένα «σάπιο» ισολογισμό σε 

εικόνα άνθησης και οικονομικής υγείας με αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

ορισμένες εκ των οποίων παρουσιάζονται στη μελέτη περιπτώσεων του δεύτερου κεφαλαίου.  

Για την πιο παραστατική ανάλυση των φαινομένων, χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς η 

εικονική εταιρεία “Smoke and Mirrors, Inc.” και έπειτα αναλύεται η συμβολή όλων των 

ενδιαφερόμενων ομάδων στη σύνταξη, έλεγχο και χρήση των οικονομικών καταστάσεων στο 

περιβάλλον της συμμόρφωσης σε κανόνες ρυθμιστικών αρχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Η φράση «καπνός και καθρέφτες» («smoke and mirrors») είναι μια μεταφορά για μια 

απατηλή, δόλια ή επουσιώδη εξήγηση ή περιγραφή. Η έκφραση μπορεί να έχει μια 

χροιά δεξιοτεχνίας ή εξυπνάδας στην εκτέλεση μιας τέτοιας εξαπάτησης.  

 

http://www.amazon.com/Nicolas-V&eacute;ron/e/B001JS7ONS/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?ie=UTF8&field-author=Matthieu+Autret&search-alias=books&text=Matthieu+Autret&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?ie=UTF8&field-author=Alfred+Galichon&search-alias=books&text=Alfred+Galichon&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?ie=UTF8&field-author=Alfred+Galichon&search-alias=books&text=Alfred+Galichon&sort=relevancerank
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Στη δημιουργική λογιστική δίνει έμφαση το “Creative Accounting: How to 

Make Your Profits What You Want Them to be”, του Ian Griffiths (Sidgwick & 

Jackson Ltd. 1986). Το βιβλίο επικεντρώνεται στους τρόπους παραποίησης των 

λογιστικών στοιχείων εκείνης της εποχής, αλλά αποκτά διαχρονικό χαρακτήρα, 

βρίσκοντας εφαρμογή σε μεταγενέστερα γεγονότα που γνώρισε η παγκόσμια 

οικονομία σε μεγάλο ή μικρότερο επίπεδο. Ο Ian Griffiths είναι συντάκτης της 

“Evening Standard” του Λονδίνου και Ορκωτός Λογιστής (“Chartered Accountant”).  

 

Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Paul W. MacAvoy και Ira M. Millstein 

(2003) “The Recurrent Crisis in Corporate Governance”, στη μελέτη των εννοιών 

και του ρόλου της Εταιρικής Διακυβέρνησης με την αναφορά του σε φαινόμενα 

εξαπάτησης, ανεύθυνης διαχείρισης, μη ηθικών κινήτρων και δράσεων σε εταιρικές 

δραστηριότητες του παρελθόντος και πρόσφατων σκανδάλων. 

  

Παρόμοια πηγή υπήρξε και ο Zabihollah Rezaee (2009), “Corporate 

Governance and Ethics” που με αναφορές στη συνεισφορά της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, της Δεοντολογίας, των ομάδων οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου 

της επιχείρησης στη δημοσιευμένη οικονομική πληροφόρηση επικεντρώνεται στο 

κυρίως θέμα του, τη σπουδαιότητα της ορθής, ηθικής, υπεύθυνης και 

αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία πρέπει να οικοδομείται στις 

γερές βάσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας.  

 

Ο Ντζανάτος (2008) στο «Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι 

διαφορές τους από τα ελληνικά» παρέχει επαρκείς και απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με βασικές έννοιες όπως οι οικονομικές καταστάσεις και πληροφορίες 

σύμφωνα με τα ΔΛΠ με κατηγοριοποιήσεις, χαρακτηριστικά και συστατικά τους 

στοιχεία.  

 

Η επιστημονική ομάδα της PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE 

(2011) με το  «ΙFRS Manual ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ» δίνει επίσης 

σημαντικά στοιχεία για όλα τα ΔΛΠ-ΔΠΧΑ και πριν την ανάλυση κάθε προτύπου, 

γίνεται αναφορά στα στοιχεία, τις αρχές, τις μεθόδους και τον τρόπο εφαρμογής των 

προτύπων, τη μετάβαση και τις διαφορές από τα ελληνικά, τα θετικά και κάποια 

αρνητικά σημεία τους, τη σπουδαιότητα της κοινής κωδικοποίησης και δράσης των 

http://www.amazon.com/Creative-Accounting-Make-Your-Profits/dp/0947752811/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1378674067&sr=1-1
http://www.amazon.com/Creative-Accounting-Make-Your-Profits/dp/0947752811/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1378674067&sr=1-1
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χειριστών της λογιστικής, των συντακτών των οικονομικών καταστάσεων, αλλά και 

των ελεγκτών.  

 

Σχετικά με τη χρήση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου ως εργαλείο του 

ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος συμπεριλήφθηκε στη βιβλιογραφία της εργασίας 

το σύγγραμμα των Don E. Garner, David L. McKee, Yosra AbuAmara McKee (2008) 

“Accounting and the global economy After Sarbanes-Oxley”. Σε αυτό μελετάται πέρα 

από τις οικονομικές συνθήκες και σχέσεις που διαμορφώθηκαν μετά τη νομοθεσία 

του Sarbanes-Oxley, την πορεία της υιοθέτησης, το ρόλο και τη συνεισφορά των 

ΔΠΕ στην ποιότητα της δημοσιευμένης οικονομικής πληροφόρησης. 

 

Μεγάλη είναι για την εργασία και η συμβολή άρθρων όπως το “Restoring 

public trust in the accounting profession by developing anti-fraud education, 

programs, and auditing” του Zabihollah Rezaee (2004). Το άρθρο του Rezaee, 

επιστήμονα με περίφημη ακαδημαϊκή και επαγγελματική δραστηριότητα στη 

Λογιστική, με την αναφορά του σε φαινόμενα δημιουργικής λογιστικής και τη ζημία 

που προκάλεσαν, επικεντρώνεται στην ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο 

λογιστικό επάγγελμα μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και του ελέγχου.  

 

Στα σημαντικά άρθρα που υποστήριξαν την παρούσα εργασία δε θα μπορούσε 

να μη γίνει αναφορά στον Παπαδόπουλο Λ. Δημήτριο και το «Ελεγκτικές Εταιρείες: 

Αποτυχίες, Σκάνδαλα και Προτάσεις αποφυγής τους» το οποίο παρέχει μια πλήρη 

ανάλυση του θέματος της ωραιοποίησης και η έκτασή του επιτρέπει τη σφαιρική 

θεώρηση του με κάθε σημαντικό σημείο από την προετοιμασία μέχρι το αποτέλεσμα 

του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Σχετικές αναφορές πηγών γίνονται σε όλη την έκταση της εργασίας και 

παρατίθενται συγκεντρωτικά στις «ΠΗΓΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ» στο τέλος της. Η 

ποικιλία των πηγών από άποψη προέλευσης (ξένες – ελληνικές) και υποκειμένου 

(αναλυτές – ελεγκτές – ενδιαφερόμενοι) είναι μεγάλη και εξασφαλίζει σε σημαντικό 

βαθμό την αντικειμενικότητα στην προσέγγιση των θεμάτων. 
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2.2 Παράθεση Σχετικών Ερευνών 

 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης της βιβλιογραφίας και εν γένει πηγών 

πληροφόρησης σχετικά με το θέμα της ωραιοποίησης οικονομικών στοιχείων και το 

ρόλο των επαγγελματιών που έχουν επαφή με αυτά κατά την προετοιμασία, τη 

σύνταξή και τον έλεγχο των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, μελετήθηκαν και 

συνέδραμαν στην κατεύθυνση της παρούσας εργασίας οι παρακάτω έρευνες. 

 

 Έρευνα της Grant Thornton για την Εταιρική Διακυβέρνηση. 

«Ο διαχωρισμός μεταξύ ιδιοκτησίας και διοίκησης που προκύπτει από τη 

διεύρυνση της ιδιοκτησιακής βάσης των επιχειρήσεων καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

εφαρμογής ενός πλαισίου προστασίας του συνόλου των μετόχων και ιδιαίτερα της 

μειοψηφίας από καταχρηστικές συμπεριφορές της διοίκησης. Υπό το πρίσμα των 

πρόσφατων εξελίξεων στη διακυβέρνηση πολυεθνικών επιχειρήσεων η αποτελεσματική 

«Εταιρική Διακυβέρνηση» αναδεικνύεται σε όρο «sine qua non» για τη προστασία των 

μετόχων και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.  

[….] Για την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις 

καλούνται να στραφούν προς την οικειοθελή εφαρμογή ουσιαστικής Εταιρικής 

Διακυβέρνησης αντί της αναγκαστικής συμμόρφωσης. 

Η έρευνα της Grant Thornton για την Εταιρική Διακυβέρνηση, στοχεύει στη 

σκιαγράφηση των πρακτικών διακυβέρνησης που εφαρμόζουν οι ελληνικές εισηγμένες 

επιχειρήσεις. Επιδίωξή μας είναι να αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη 

προβληματισμού και ταυτοχρόνως, μέσο για τη διαπαιδαγώγηση της αγοράς. Φιλοδοξία 

μας είναι να καταστεί σημείο αναφοράς και πηγή πληροφόρησης για την Εταιρική 

Διακυβέρνηση στην Ελλάδα.» (πηγή : www.grant-thornton.gr) 

 

 9
η
 Παγκόσμια Ετήσια Έρευνα της PricewaterhouseCoopers για τον 

Εσωτερικό Έλεγχο. 

Η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθούν σημαντικά οι δεξιότητες των 

Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου, για να μπορούν να ελέγχουν στοχευμένα και 

αποτελεσματικά τις περιοχές υψηλού κινδύνου που διαμορφώνονται σήμερα στις 

επιχειρήσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 1.700 στελέχη (Διευθυντές 

Εσωτερικού Ελέγχου, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι Επιτροπών Ελέγχου, 

Διευθυντές Διαχείρισης Κινδύνων και άλλοι) σε 60 χώρες. Από την Ελλάδα 

http://www.grant-thornton.gr/0fls/c1.asp?catid=56&subid=79&l=2
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συμμετείχαν 20 επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας όλους σχεδόν τους κλάδους της 

οικονομίας (τράπεζες, ασφάλειες, βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, 

μεταφορές, εμπόριο, υγεία). Όπως προκύπτει από την έρευνα, η αστάθεια στις 

αγορές, η αυξημένη περιπλοκότητα των επιχειρηματικών κινδύνων, καθώς και οι 

συνεχείς μεταβολές στο πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον δημιουργούν όλο και 

περισσότερες ευκαιρίες στις Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου να συνεισφέρουν στις 

επιχειρήσεις τους με έναν πραγματικά ουσιαστικό τρόπο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις 

απόψεις των συμμετεχόντων, οι δεξιότητες και ο τρόπος λειτουργίας πολλών 

Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου δεν εξελίσσονται επαρκώς έτσι ώστε να 

συμβαδίζουν με αυτές τις αλλαγές, κινδυνεύοντας να περιθωριοποιηθούν, χάνοντας 

την αξία και τη σημασία τους για τις διοικήσεις των επιχειρήσεών τους. (πηγή 

περιοδικό “Accounting Greece” του ΙΕΣΟΕΛ και www.pwc.com/gr) 

 

 Έρευνα των Τσιπουρίδου, Σπαθής για την ύπαρξη παραποίησης 

οικονομικών καταστάσεων στο ΧΑΑ. 

Υφίσταται σχετική έρευνα των Τσιπουρίδου, Σπαθής (2012) δημοσιευμένη στο 

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation με τίτλο “Earnings 

management and the role of auditors in an unusual IFRS context: The case of 

Greece”. Είναι μια έρευνα που εξετάζει την ύπαρξη παραποίησης οικονομικών 

καταστάσεων χρησιμοποιώντας το τροποποιημένο υπόδειγμα του Jones, ερευνώντας 

τις εισηγμένες εταιρίες στο ΧΑΑ για την περίοδο 2005-2009. 

 

 Έρευνα των Μωϋσιάδου, Παντελίδης, Δρογαλάς, Νικηφορίδης (2012) για 

την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. 

Αναφερόμενοι αρχικά στον «κίνδυνο της απάτης» μέσω της παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών οργανισμών και την επιτακτική ανάγκη 

ύπαρξης μηχανισμών αναλυτικού ελέγχου με σκοπό την όσο το δυνατό ελάττωση του 

φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, οι ερευνητές 

προχωρούν στην ερευνητική προσπάθεια διαθέτοντας εμπειρικά δεδομένα αναφορικά 

με το συγκεκριμένο θέμα. Παρατίθεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, βασισμένο σε 

εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με τις γενικές κατηγορίες παραβάσεων και την 

συχνότητα εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας φανερώνουν τις βασικές 
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αιτίες ύπαρξης συγκεκριμένων παραβάσεων ανά κλάδο δραστηριότητας και συνεπώς 

επιβάλλουν την λήψη καθορισμένων μέτρων για τη δραστική μείωσή τους. 

 

2.3. Μελέτη Περιπτώσεων
17 

 

Το Σκάνδαλο της “ENRON” 

Το 2001 αναδείχθηκε το σκάνδαλο της Enron, που αφορούσε την ενεργειακή εταιρεία 

Enron και την ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen. Οι αποκαλύψεις για τις 

αμφιλεγόμενες λογιστικές πρακτικές, που διενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, 

έφεραν την εταιρεία στο χείλος της χρεοκοπίας με την απόπειρα διάσωσης από τη 

μικρότερη ενεργειακή εταιρεία Dynegy να μην τελεσφορεί. Η πτώχευση της Enron 

ήρθε στις 2 Δεκεμβρίου του 2001, με την αποκάλυψη ότι πολλά από τα κέρδη και τα 

έσοδα της εταιρείας ήταν αποτέλεσμα συμφωνιών με εταιρείες ειδικού σκοπού που η 

ίδια ήλεγχε. Έτσι εξηγήθηκε γιατί πολλά από τα χρέη και οι απώλειες της εταιρείας 

δεν εμφανίζονταν στις οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα με όλα αυτά το 

περιοδικό “Fortune” αναδείκνυε την Enron επί έξι χρόνια μέχρι το σκάνδαλο στην 

«πλέον καινοτόμα αμερικάνικη εταιρεία». 

Ξεπερνώντας τις συνέπειες εντός της εταιρείας, το σκάνδαλο προκάλεσε 

μεγάλη ζημία και στα μέλη ποικίλων ομάδων ενδιαφερομένων, όπως μέτοχοι, κράτος, 

πιστωτές, εργαζόμενοι και τη διάλυση της Arthur Andersen, μίας εκ των πέντε 

κορυφαίων ελεγκτικών εταιρειών. Οι μέτοχοι έχασαν 74 δισεκατομμύρια δολάρια, 

ενώ εργαζόμενοι και επενδυτές έχασαν τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς τους. 

Οι κύριοι «παίκτες» ήταν ο διευθυντής (CEO) Jeff Skilling και ο προκάτοχός του 

Kenneth Lay οι οποίοι το 2006 κατέληξαν στη φυλακή για απάτη και συνωμοσία. Το 

σκάνδαλο της Enron αποτελεί σε όλη την έκταση της βιβλιογραφίας τη πιο 

χαρακτηριστική περίπτωση αναξιόπιστων δημοσιευμένων στοιχείων και απουσίας 

                                                             
17 Οι σχετικές πληροφορίες για τις περιπτώσεις σκανδάλων προήλθαν από πηγές όπως τα παρακάτω 

συγγράμματα και άρθρα : 

- Véron Nicolas, Matthieu Autret & Alfred Galichon, translated by George Holoch, “Smoke 

and Mirrors, Inc.: Accounting for Capitalism”, Cornell University Press, Ithaca and London, 

USA, 2006 

- MacAvoy, Paul W., Ira M. Millstein, “The Recurrent Crisis in Corporate Governance”, 

Palgrave MacMillan, New York, 2003 

- Παπαδόπουλος Λ. Δημήτριος, «Ελεγκτικές Εταιρείες: Αποτυχίες, Σκάνδαλα και Προτάσεις 

αποφυγής τους», Επιστημονικό Marketing Management, www.epistimonikomarketing.gr, 
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2012 

- different authors, “Top 10 CEO Scandals”, ΤΙΜΕ, content.time.com, Aug. 10, 2010 

- “The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of All Time”, http://www.accounting-

degree.org/scandals 

http://www.amazon.com/Nicolas-V&eacute;ron/e/B001JS7ONS/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?ie=UTF8&field-author=Matthieu+Autret&search-alias=books&text=Matthieu+Autret&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?ie=UTF8&field-author=Alfred+Galichon&search-alias=books&text=Alfred+Galichon&sort=relevancerank
http://www.epistimonikomarketing.gr/
http://www.accounting-degree.org/scandals/
http://www.accounting-degree.org/scandals/
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ηθικών αναστολών στη συμπεριφορά της διοίκησης και άλλων συμμέτοχων στη 

σύνταξη και δημοσίευση των στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση η ελεγκτική εταιρεία 

Arthur Andersen, που διενεργούσε τον εξωτερικό έλεγχο, κατηγορήθηκε ότι 

εφάρμοζε με ελαστικότητα τα ελεγκτικά πρότυπα κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού 

έργου. Η σύγκρουση συμφερόντων ανέκυπτε από την επιδίωξη διατήρησης 

σημαντικού ύψους αμοιβών συμβουλευτικών υπηρεσιών που λάμβανε από την Enron 

που έφτασε το 2000 τα 27 εκατομμύρια δολάρια, με τις αμοιβές των ελεγκτικών 

υπηρεσιών στα 25 εκατομμύρια δολάρια, έχοντας σημαντική επίδραση στις 

διαπραγματεύσεις ελεγκτικής εταιρείας και ελεγχόμενης.  

Οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν από την Enron για την παραποίηση των 

οικονομικών στοιχείων της και τα οποία δεν ανέδειξε η ελεγκτική εταιρεία ήταν : (1) 

η οικονομική πολιτική της επιχείρησης που επέτρεπε την απόκρυψη ζημιών και 

χρεών, (2) η πρακτική αναγνώρισης εσόδων επόμενων χρονικών περιόδων, 

καταχωρώντας ως τρέχοντα έσοδα αμοιβές υπηρεσιών μελλοντικής εκτέλεσης, (3) η 

πολιτική της επιχείρησης να επενδύει σε μη συγχωνευμένες επιχειρήσεις (εταιρείες 

ειδικού σκοπού) που στην πραγματικότητα βρίσκονταν υπό την κατοχή της, 

εμφανίζοντας αυξημένες συναλλαγές, (4) αποτελέσματα από εμπορικές επενδύσεις, 

βασισμένες σε εικονικές πράξεις, (5) η πολιτική διαχείρισης και αποτίμησης του 

αποθέματος και (6) ανακριβείς αποκαλύψεις εμπορικών συναλλαγών και γενικότερα 

γνωστοποιήσεων.  

Η ελεγκτική εταιρεία της Enron, η Arthur Andersen κατηγορήθηκε για 

παράλειψη καθηκόντων και απάτη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και 

της επιβλήθηκαν σοβαρές χρηματικές αποζημιώσεις. Το κόστος φήμης της 

ελεγκτικής εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα οι 28.000 υπάλληλοι της στις ΗΠΑ και οι 

85.000 διεθνώς, να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους και οι 200 στην έδρα της στο 

Σικάγο, να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις αγωγές όσων ζημιώθηκαν από την 

παραποιημένη πληροφόρηση για την Enron. Η κατάληξη της Arthur Andersen 

επιβεβαιώνει ότι η μακροχρόνια βιωσιμότητα και επιτυχία μιας ελεγκτικής εταιρείας 

δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη και τήρηση ενός αυστηρού κώδικα 

επαγγελματικής δεοντολογίας. 

 

Η Περίπτωση της “WorldCom” 

Το σκάνδαλο της εταιρείας τηλεπικοινωνιών WorldCom, αποτέλεσε επίσης 

χαρακτηριστική και περιβόητη περίπτωση παραποίησης οικονομικών και λογιστικών 
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στοιχείων Μάλιστα μαζί με το σκάνδαλο της Enron κατέχουν εξέχουσα θέση όχι 

μόνο στις λίστες με τα κορυφαία σκάνδαλα λογιστικής παραποίησης, αλλά και με τα 

σκάνδαλα εταιρικής διακυβέρνησης (CEO scandals).  

O Διευθύνων Σύμβουλος Bernie Ebbers
18

 είχε ξεκινήσει με μια μικρή εταιρεία 

τηλεπικοινωνιών που απέκτησε μικρότερους ανταγωνιστές και τελικά δημιούργησε 

μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Το 2000, η WorldCom ήταν στα ύψη, 

και η προσωπική αξία του Ebbers ήταν πάνω από 1 δισ. δολάρια. Αλλά το 2002, οι 

ερευνητές αποκάλυψαν ότι η WorldCom είχε επιτελέσει τη μεγαλύτερη λογιστική 

απάτη στην ιστορία, με περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε ανακρίβειες 

λογιστικής. Προβλήθηκε επίσης ο ισχυρισμός ότι οι Ebbers είχε λάβει 366 

εκατομμύρια δολάρια σε προσωπικά δάνεια από την εταιρεία. Μέχρι τη στιγμή που 

το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε, η μετοχή της WorldCom είχε πέσει κατακόρυφα από 

πάνω από $64 σε μόλις πάνω από $1, κοστίζοντας στους μετόχους περισσότερα από 

100 δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλειες. Ο Ebbers το 2006 κρίθηκε ένοχος για 

εννέα κακουργήματα και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση. 

Η WorldCom από άποψη λογιστικής διαχείρισης «φούσκωσε» τα περιουσιακά 

της στοιχεία κατά 11 δισεκατομμύρια δολάρια, οδηγώντας στην απώλεια 30.000 

θέσεων εργασίας και ζημίες ύψους 180 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους 

επενδυτές της. Η παραποίηση προέκυψε με υποεκτίμηση του λειτουργικού κόστους 

μέσω της κεφαλαιοποίησής του και όχι της εξοδοποίησης και με φουσκωμένα έσοδα 

με πλαστές λογιστικές εγγραφές. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρονταν τρέχοντα έξοδα 

σε προγενέστερες ή μεταγενέστερες περιόδους, τακτική που δε θύμιζε το πολύπλοκο 

κύκλωμα απόκρυψης οικονομικών στοιχείων της Enron. Σχετικά με την αποκάλυψη 

του σκανδάλου αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι προέκυψε μέσα από τις υπηρεσίες 

της εταιρείας, από το εσωτερικό περιβάλλον της, όπου το τμήμα εσωτερικού ελέγχου 

αποκάλυψε αρχικά απάτη ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

  

                                                             
18 Rawlings Nate, “Top 10 CEO Scandals”, ΤΙΜΕ, content.time.com, Aug. 10, 2010 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 

Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν οι έννοιες βάσει των οποίων έγινε η 

ανάλυση των θεμάτων της εργασίας, αλλά και δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο 

στο οποίο βασίστηκε η ερευνητική προσέγγιση του θέματος. 

 

3.1. Χρήστες και Ποιότητα Λογιστικών Πληροφοριών 

 

Η ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών αποτελεί αναγκαίο χαρακτηριστικό των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, για τις ομάδες ενδιαφερομένων. 

Ιδιαίτερα στις μέρες μας ο εντοπισμός των ορθότερων, ασφαλέστερων και 

αποδοτικότερων επενδύσεων και γενικότερα σχέσεων οικονομικής φύσης, μέσα από 

την κατάλληλη πληροφόρηση, είναι μονόδρομος για την αξιοποίηση των δυσεύρετων 

πλέον οικονομικών πόρων.  

 

3.1.1. Χρήστες Λογιστικών Πληροφοριών 

 

Η ποιότητα των πληροφοριών είναι απαραίτητη για διάφορες κατηγορίες 

ενδιαφερομένων ομάδων που τις χρησιμοποιούν. Αυτές όπως αναφέρουν οι Véron, 

Autret και Galichon
19

 κατηγοριοποιούνται ως εξής : 

 

Μέτοχοι. Είναι η κυριότερη κατηγορία χρηστών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 

μέσω της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και το 

διορισμό των νόμιμων ελεγκτών που θα αξιολογήσουν την ποιότητα των 

δημοσιευμένων πληροφοριών σε αυτές, για λογαριασμό τους. Οι μέτοχοι, είτε 

επιτηρούν απλά τις επιδόσεις της εταιρείας τους, είτε αξιολογούν την απόδοση της 

επένδυσής τους στην εταιρεία συγκρίνοντας τα μεγέθη διαχρονικά αλλά και με άλλες 

εταιρείες του κλάδου. Η λογιστική και οικονομική πληροφόρηση είναι απαραίτητη 

                                                             
19

 Véron Nicolas, Matthieu Autret & Alfred Galichon, translated by George Holoch, “Smoke 

and Mirrors, Inc.: Accounting for Capitalism”, Cornell University Press, Ithaca and London, 
USA, 2006, σ. 15-20. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?ie=UTF8&field-author=Matthieu+Autret&search-alias=books&text=Matthieu+Autret&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?ie=UTF8&field-author=Alfred+Galichon&search-alias=books&text=Alfred+Galichon&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Nicolas-V&eacute;ron/e/B001JS7ONS/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?ie=UTF8&field-author=Matthieu+Autret&search-alias=books&text=Matthieu+Autret&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?ie=UTF8&field-author=Alfred+Galichon&search-alias=books&text=Alfred+Galichon&sort=relevancerank
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για τη μέτρηση της αξίας της εταιρείας (και του μετοχών τους), η μεγιστοποίηση της 

οποίας είναι και ο στόχος τους. 

 

Δανειστές και πιστωτές. Είναι οι ομάδες ενδιαφερομένων στους οποίους η 

εταιρεία οφείλει χρηματικά ποσά. Οι απαιτήσεις δανειστών και πιστωτών διαφέρουν 

από αυτές των μετόχων καθώς οι πρώτοι επιθυμούν χαμηλό κίνδυνο αθέτησης των 

υποχρεώσεων της εταιρείας και όχι τόσο τη μεγιστοποίηση της αξίας. Η αξιολόγηση 

του κινδύνου θα κρίνει τις εγγυήσεις και το επιτόκιο που θα οριστεί σε κάθε 

περίπτωση. Οι δανειστές και πιστωτές χωρίζονται σε τράπεζες – άμεσους πιστωτές 

που μπορούν να έχουν άμεση επαφή με τους διοικούντες της εταιρείας και σε 

κατόχους ομολόγων ή χρεογράφων της κεφαλαιαγοράς που χρησιμοποιούν μόνο τις 

δημοσιευμένες πληροφορίες. 

 

Πελάτες και προμηθευτές. Αναφέρονται ως «εμπορικοί εταίροι» της επιχείρησης 

που χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες είτε ως πιστωτές (οι 

προμηθευτές) είτε για σκοπούς των επιχειρηματικών σχέσεών τους και των όρων 

αγοράς που θα διαπραγματευθούν με τους προμηθευτές τους (οι πελάτες).  

Ομοίως οι εργαζόμενοι (σχετιζόμενοι ως «προμηθευτές» εργασίας) γνωρίζοντας 

την ακριβή οικονομική κατάσταση της εταιρείας διευκολύνονται ώστε να τηρούν μια 

τεκμηριωμένη συμπεριφορά κατά τις ατομικές και συλλογικές διαπραγματεύσεις 

τους. 

 

Το Κράτος. Οι κυβερνητικοί οργανισμοί και κυρίως οι φορολογικές αρχές 

στηρίζονται σημαντικά στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για να ελέγχουν 

τη βάση στην οποία θα φορολογηθούν οι εταιρείες. Επιπλέον διάφορες εποπτικές 

αρχές έχοντας το καθήκον να προστατεύουν τους καταναλωτές σε περιπτώσεις 

μακροχρόνιας διάρκειας υπηρεσιών, όπως τραπεζικών, ασφαλιστικών και κοινής 

ωφέλειας, συλλέγουν πληροφόρηση από τις οικονομικές καταστάσεις σχετικών 

επιχειρήσεων. Ακόμη μία περίπτωση κρατικού ενδιαφέροντος είναι οι εθνικές 

στατιστικές υπηρεσίες, οι οποίες συλλέγουν τις πληροφορίες κάθε επιχείρησης και τις 

ομαδοποιούν, παρατηρούν, συγκρίνουν και αναλύουν σε μακροοικονομικό επίπεδο. 

Τέλος οι ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχουν 

γίνει όλο και περισσότερο τελευταία χρήστες οικονομικών πληροφοριών προς όφελος 

τρίτων (επενδυτές). Σε κάθε περίπτωση οι κρατικές αρχές έχουν τη διαφοροποιό 



Τσίρκος Κ. Ευθύμιος 

Ωραιοποίηση Οικονομικών Πληροφοριών και ο Ρόλος του Ελεγκτικολογιστικού 

Επαγγέλματος : Θεωρητική και Ερευνητική Προσέγγιση 

 

 28 

 

ικανότητα της άμεσης πρόσβασης σε εσωτερικά εταιρικά στοιχεία κατά τη διενέργεια 

σχετικών ερευνών – ελέγχων. 

 

Εταιρικά στελέχη. Διαφέρουν από τις προηγούμενες κατηγορίες χρηστών των 

οικονομικών πληροφοριών καθώς είναι σε θέση όχι μόνο να λαμβάνουν και να 

μελετούν, αλλά και να προετοιμάζουν τις οικονομικές καταστάσεις. Εσωτερική και 

εξωτερική πληροφόρηση πλέον θεωρούνται το ίδιο, ειδικά σε μεγάλες εταιρείες που ο 

χρόνος και το κόστος που απαιτούνται για διαχωρισμό των δύο συστημάτων 

αναφοράς είναι υψηλά, αλλά και επειδή οι σύγχρονες λύσεις τεχνολογίας 

πληροφοριών (information technology) όπως τα προγράμματα ERP (Enterprise 

Resource Planning), το επιβάλλουν. Η ίδια βάση πληροφοριών τροφοδοτεί τα 

εσωτερικά επιχειρηματικά προγράμματα ελέγχου και την προετοιμασία των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

Η αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση μπορεί να δοθεί σε χρήση προς 

τις ενδιαφερόμενες ομάδες με δύο τρόπους. Αυτοί είναι είτε η αυτοτελής και 

πρωτογενής δημιουργία από επενδυτές και ιδιοκτήτες (μετόχους) συγκεντρώνοντας 

οικονομικά στοιχεία, είτε η απόκτηση έναντι συγκεκριμένης αμοιβής από κάποιον 

διαμεσολαβητικό οργανισμό πληροφόρησης
20

. Συνοπτικά οι τρεις κατηγορίες 

διαμεσολαβητικών οργανισμών πληροφόρησης που αναφέρονται σε βιβλιογραφία και 

πράξη είναι :  

- οι οίκοι αξιολόγησης  

- οι ελεγκτικές εταιρείες – ορκωτοί ελεγκτές,  

- οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές.  

Η παροχή αξιόπιστης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σχετικά με την επιτυχία ή 

αποτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των 

σχέσεων των ενδιαφερομένων ομάδων που αναφέρθηκαν και κυρίως ένα σημαντικό 

κρίκο μεταξύ των προμηθευτών κεφαλαίων και των χρηστών τους.  

 

 

 

                                                             
20

 Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος, «Ελεγκτικές Εταιρείες: Αποτυχίες, Σκάνδαλα και Προτάσεις 

αποφυγής τους», Επιστημονικό Marketing Management, www.epistimonikomarketing.gr , 
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2012 

http://www.epistimonikomarketing.gr/
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3.1.2. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λογιστικών Πληροφοριών 

 

Σύμφωνα με το Πλαίσιο των ΔΛΠ ως ποιοτικά χαρακτηριστικά των λογιστικών 

πληροφοριών ορίζονται οι ιδιότητες που καθιστούν τις πληροφορίες των οικονομικών 

καταστάσεων χρήσιμες στους χρήστες. Οι πληροφορίες και κατ’ επέκταση οι 

οικονομικές καταστάσεις οφείλουν να είναι σχετικές, αξιόπιστες, σαφείς – ακριβείς, 

πλήρεις – επαρκείς, ουσιώδεις, ουδέτερες, επίκαιρες, συγκρίσιμες και κατανοητές.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά
21

 της οικονομικής πληροφόρησης είναι τέσσερα, η 

κατανοητότητα, η συνάφεια, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα. Η οικονομική 

πληροφόρηση καθίσταται χρήσιμη για τις ενδιαφερόμενες ομάδες μέσω των 

τεσσάρων χαρακτηριστικών  

 

 Η κατανοητότητα αναφέρεται στη δυνατότητα που παρέχεται μέσα από τις 

οικονομικές πληροφορίες και τη δομή τους στις οικονομικές καταστάσεις προς 

τους χρήστες τους να ενημερώνονται άμεσα. Για το σκοπό αυτό υποτίθεται ότι οι 

διαθέτουν μια εύλογη γνώση της επιχειρηματικής δράσης, του οικονομικού 

περιβάλλοντος και της λογιστικής καθώς και τη θέληση να μελετήσουν τις 

πληροφορίες με εύλογη επιμέλεια. 

 

 Η σχετικότητα ή συνάφεια με τις ανάγκες των χρηστών υφίσταται όταν η 

πληροφόρηση επηρεάζει τις οικονομικές αποφάσεις τους, δίνοντας τους τη 

δυνατότητα της αξιολόγησης παρελθόντων, τρεχόντων ή μελλοντικών γεγονότων 

(προγνωστική αξία), της επιβεβαίωσης ή της διόρθωσης προηγούμενων 

εκτιμήσεων (αξία επαλήθευσης) 

 

 

 Η αξιοπιστία σημαίνει ότι η πληροφόρηση είναι απαλλαγμένη από σημαντικά λάθη 

και προκαταλήψεις και οι χρήστες μπορούν να βασιστούν στην εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία της περιγραφής αυτού που σκοπεύει να απεικονίζει ή που εύλογα 

αναμένεται πως απεικονίζει. 

 

 Η λογιστικές πληροφορίες θεωρούνται συγκρίσιμες όταν είναι δυνατή η σύγκριση, 

τόσο των καταστάσεων της ίδιας οικονομικής οντότητας διαχρονικά, όσο και των 

καταστάσεων διαφορετικών οντοτήτων. Για αυτό το λόγο απαιτείται να υπάρχει 

                                                             
21

 «ΙFRS Manual ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ», PricewaterhouseCoopers Business 
Solutions AE, 2011 
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ομοιομορφία μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων και να γνωρίζουν οι χρήστες 

τις λογιστικές πολιτικές (γνωστοποιήσεις) που χρησιμοποιούνται στην κατάρτισή 

τους προς κατανόηση τυχόν διαφορών που προκαλεί η χρήση διαφορετικών 

πολιτικών. 

 

Συγκεκριμένα το χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας (reliability) είναι αυτό που 

κυρίως επαληθεύουν και στο οποίο επικεντρώνονται οι ελεγκτικές εργασίες. Στο 

εννοιολογικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Παρουσίασης του 

Financial Accounting Standards Board (FASB) των ΗΠΑ, αξιοπιστία σημαίνει ότι ο 

χρήστης των πληροφοριών μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στην πληροφόρηση που 

παρέχουν. Η λογιστική πληροφόρηση θεωρείται αξιόπιστη όταν αντιπροσωπεύει την 

πραγματική κατάσταση και όταν μπορεί να επαληθευτεί.  

Τα βασικά συστατικά στοιχεία της αξιοπιστίας όπως απεικονίστηκε και 

παραπάνω είναι  

- η πιστή παρουσίαση (ακριβής απεικόνιση - representational faithfulness) 

- η επαληθευσιμότητα (verifiability)  

- η ουδετερότητα 

 

Η πιστή παρουσίαση σημαίνει συμφωνία χρηματοοικονομικής 

μέτρησης/περιγραφής και οικονομικού φαινομένου το οποίο μετράται/περιγράφεται, 

επομένως αύξηση της αξιοπιστίας. Η επαληθευσιμότητα παρέχει στην πληροφόρηση 

τη δυνατότητα να αναπαραχθούν από κάποιο ανεξάρτητο άτομο χρησιμοποιώντας τις 

ίδιες μεθόδους μέτρησης/περιγραφής.  

 

Κατά συνέπεια για να είναι χρήσιμες οι λογιστικές πληροφορίες θα πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να είναι αξιόπιστες, δηλαδή απαλλαγμένες από σφάλματα, ουσιώδη 

λάθη και απάτη, ώστε οι χρήστες να μπορούν να βασίζονται σε αυτές, καθώς 

αντιπροσωπεύουν πιστά εκείνο που εύλογα αναμένεται να αντιπροσωπεύουν. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ιεράρχηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των Λογιστικών Πληροφοριών  από το FASB. 
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Πίνακας 3.1. Ιεράρχηση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών των Λογιστικών Πληροφοριών 

 

 

3.2. Χειραγώγηση Πληροφόρησης και Δημιουργική Λογιστική 

 

Σύμφωνα με τους Gowthorpe, Amat (2004) η χειραγώγηση των οικονομικών 

πληροφοριών διακρίνεται σε
22

 «μακρο-χειραγώγηση» που περιγράφει την άσκηση 

πιέσεων προς τις ρυθμιστικές αρχές για να πεισθούν να παράγουν ρυθμίσεις που θα 

είναι πιο ευνοϊκές για τα συμφέροντα των δημιουργών των οικονομικών στοιχείων 

και σε «μικρο-χειραγώγηση» που περιγράφει τη διαχείριση των λογιστικών στοιχείων 

που θα παράγει μια προκατειλημμένη άποψη σε επίπεδο οντότητας. Και οι δύο 

κατηγορίες της χειραγώγησης μπορεί να θεωρηθούν ως απόπειρες δημιουργικότητας 

από τους συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων. Οι χειρισμοί των δύο 

κατηγοριών θεωρούνται ηθικά κατακριτέοι καθώς δεν είναι δίκαιοι για τους χρήστες 

των οικονομικών πληροφοριών, συνεπάγονται μία αδικαιολόγητη άσκηση εξουσίας 

και τείνουν να αποδυναμώσουν την εξουσία των λογιστικών ρυθμιστικών αρχών. 

                                                             
22

 Gowthorpe Catherine – Amat Oriol. “Creative accounting: some ethical issues of macro- 

and micromanipulation”. Universitat Pompeu Fabra Digital Repository 
(http://repositori.upf.edu/) Working Paper no 748, April 2004 

http://repositori.upf.edu/
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Μακρο-χειραγώγηση: Όταν οι συντάκτες καλούνται να δεχτούν τροποποιήσεις 

της λογιστικής τυποποίησης και των αρχών, από ρυθμιστικές αρχές, αισθανόμενοι ότι 

θα είναι αντίθετες προς τα συμφέροντά τους, ίσως συμμετέχουν σε ομάδες και 

προσπάθειες πίεσης (lobbying) για να αποτραπεί κάποια αλλαγή. Έπειτα προσπαθούν 

να εμφανίσουν μια εναλλακτική απεικόνιση της οικονομικής πραγματικότητας που 

είναι πιο ευνοϊκή για αυτούς. Ένα παράδειγμα μακρο-χειραγώγησης υπήρξε η 

λογιστική της «φήμης και πελατείας» (goodwill accounting) στις ΗΠΑ, όπου 

προκλήθηκε σύγχυση κυρίως περί της ορθότητας της λογιστικής τυποποίησης και των 

αποτιμήσεων που γίνονταν σε περιπτώσεις ενοποίησης οικονομικών καταστάσεων 

και μετατροπών επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, εξαγορές). 

 

Μικρο-χειραγώγηση: Δημιουργική λογιστική σε ατομικό επίπεδο οντότητας 

όπου οι συντάκτες συμμετέχουν στη μεταβολή της λογιστικών γνωστοποιήσεων έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί η μορφή της πραγματικότητας που επιθυμούν να 

κοινοποιήσουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Τα κίνητρα και οι 

τεχνικές παραποίησης οικονομικών πληροφοριών που θα αναφερθούν στη συνέχεια 

αποτελούν κυρίως στοιχεία της μικρο-χειραγώγησης. 

 

Στη βιβλιογραφία προσδιορίζονται τέσσερα στοιχεία ως συστατικά της 

«υποδομής των χρηματοοικονομικής αναφοράς» : 

1. Η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών στον εντοπισμό και την επίλυση 

ερμηνευτικών ερωτημάτων. 

2. Η δομή, οι διαδικασίες, η ανεξαρτησία, η τεχνογνωσία, τα κίνητρα και η 

βάση των πόρων του οργανισμού θέσπισης προτύπων. 

3. Ελεγκτική και ελεγκτές. 

4. Επιβολή των λογιστικών προτύπων και των υποστηρικτικών κανονισμών. 

 

Σε πολλά εθνικά συστήματα, ένα ή περισσότερα από αυτά τα στοιχεία μπορεί 

να χαρακτηριστεί σχετικά αδύναμο (για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι 

κανονισμοί της λογιστικής τυποποίησης ήταν σχετικά αδύναμοι σε σχέση με το 

πρώτο και το δεύτερο στοιχείο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν το 

εθνικό σύστημα λογιστικών κανονισμών και τυποποίησης αναθεωρήθηκε). 

 



Τσίρκος Κ. Ευθύμιος 

Ωραιοποίηση Οικονομικών Πληροφοριών και ο Ρόλος του Ελεγκτικολογιστικού 

Επαγγέλματος : Θεωρητική και Ερευνητική Προσέγγιση 

 

 33 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 240, η παραπλανητική χρηματοοικονομική αναφορά που 

αποτελεί στοιχείο απάτης, συνεπάγεται τρεις συνθήκες παράγοντες : 

• κίνητρο ή πίεση, που υπάρχει όταν η διοίκηση είναι υπό πίεση, από 

εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές, για να πετύχει αναμενόμενους στόχους κερδών ή 

άλλων μεγεθών και δεικτών.  

• ευκαιρία, η οποία μπορεί να υφίσταται όταν ένα άτομο που είναι σε θέση 

εμπιστοσύνης ή έχει συγκεκριμένη πληροφόρηση, πιστεύει ότι οι εσωτερικές 

δικλείδες μπορούν να παραβιαστούν.  

• εκλογίκευση, στην οποία καταφεύγουν τα άτομα που διαπράττουν απατηλή 

πράξη, με τη βοήθεια της νοοτροπίας, του χαρακτήρα ή ενός συνόλου ηθικών αξιών 

που τους επιτρέπουν εν γνώσει τους και εκ προθέσεως να το κάνουν.  

 

3.2.1. Κίνητρα και Τεχνικές Παραποίησης Οικονομικών Στοιχείων 

 

Όπως έχει ήδη γίνει κατανοητό από την εισαγωγή και την επεξήγηση των βασικών 

εννοιών της παρούσας μελέτης, η ύπαρξη ικανοποιητικών λογιστικών και ελεγκτικών 

προτύπων κανόνων και αρχών φαίνεται να μη διασφαλίζει την αξιόπιστη και 

ειλικρινή απεικόνιση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων. Μια σειρά λανθασμένων αντιλήψεων, αλλά και 

ισχυρών κινήτρων, κυρίως από την πλευρά των διοικούντων των επιχειρήσεων, 

οδηγούν αυτές τις διοικήσεις σε παραποίηση οικονομικών στοιχείων των 

επιχειρήσεων και των αποτελεσμάτων τους, όπως αυτά δημοσιεύονται στις 

οικονομικές καταστάσεις τους. 

 

Το θέμα της ωραιοποίησης των οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων, 

έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την επιστημονική έρευνα η οποία μελετά, 

αναλύει και προσπαθεί να το ερμηνεύσει. Με την παραποίηση του οικονομικού 

αποτελέσματος των εταιρειών από την ίδια τη διοίκησή τους με λογιστικές κυρίως 

επιλογές, επιχειρείται να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά τους. 

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες οδηγούν σε απώλεια της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών και σε πτώση της τιμής των μετοχών μιας εταιρείας ή 

της αξίας μιας επιχείρησης, που είναι και η εξωτερική εικόνα της. Πολλές είναι οι 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν τις 

επιχειρήσεις σε επηρεασμό των οικονομικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το 
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περιοδικό CFO Magazine
23

 (Σεπτέμβριος 1999), πριν ακόμη από το ξέσπασμα των 

μεγαλύτερων εταιρικών σκανδάλων, διαπιστώθηκε ότι το 60% των οικονομικών 

διευθυντών έχουν δεχθεί πιέσεις προκειμένου να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της 

επιχείρησής τους. 

 

Κίνητρα 

Οι παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για συμπεριφορές 

παραποίησης χρηματοοικονομικών μεγεθών και επιδόσεων προέρχονται τόσο από το 

εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Το εσωτερικό 

περιβάλλον αφορά τους διοικούντες της εταιρείας, τους εργαζόμενους που τη 

στελεχώνουν και τους ίδιους πόρους που διαθέτει, όπως είναι τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία (οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, ευρεσιτεχνίες), τα ρευστά διαθέσιμα αλλά 

και τις φιλοδοξίες και την προσωπικότητα των μάνατζερ της. Το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης αποτελούν οι συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο της, 

το ευρύτερο οικονομικό, φορολογικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, οι σχέσεις 

της με τον ανταγωνισμό, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το κράτος και τις 

κεφαλαιαγορές. 

 

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές τα κίνητρα μιας 

εταιρείας (της διοίκησής της) για επηρεασμό των δημοσιευμένων οικονομικών 

στοιχείων της, δημιουργούνται κατά βάση από τις παρακάτω καταστάσεις :  

- τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς, 

- τις συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης,  

- τη συμπεριφορά των μελών της διοίκησης, 

- το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και 

- την επιχειρησιακή κουλτούρα. 

 

● Τα κίνητρα που δημιουργούνται από τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς 

αναλύονται περαιτέρω στην πίεση από χρηματοοικονομικούς αναλυτές, την άντληση 

κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών, τον ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών 

μονάδων, το δανεισμό από τις τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, τις 

                                                             
23

 Καζαντζής, Ι. Χρήστος , Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, μια συστηματική προσέγγιση 
Εννοιών Αρχών και Προτύπων, εκδόσεις Business Plus, Πειραιάς (2006), σελ. 604 
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συγχωνεύσεις – εξαγορές επιχειρήσεων, τη διατήρηση ομαλής τάσης των 

αποτελεσμάτων και τη μερισματική πολιτική της επιχείρησης. 

 

● Οι συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης αποτελούν τη δεύτερη μεγάλη 

κατηγορία δημιουργίας κινήτρων παραποίησης των οικονομικών στοιχείων. Πιο 

συγκεκριμένα οι δανειακές συμβάσεις με την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων 

όρων και οι αμοιβές της διοίκησης με τις τάσεις μεγιστοποίησής τους, είναι οι 

επιμέρους περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

● Τη συμπεριφορά των μελών της διοίκησης ως κίνητρο επηρεασμού των 

δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων μπορούμε να τη διακρίνουμε στις 

περιπτώσεις που οι διοικούντες επιθυμούν τη διατήρηση διοικητικών θέσεων (θέσεις 

μάνατζερ) και επιδιώκουν να ανέλθουν στην ιεραρχία της εταιρείας. 

 

● Η τέταρτη κατηγορία κινήτρων παραποίησης που σχετίζονται με το 

ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων αναλύεται επίσης σε διάφορες 

περιπτώσεις. Όταν ο κλάδος της επιχείρησης επιβάλει απαιτητικό ρυθμιστικό πλαίσιο 

δράσης, όπως τα πλαίσια «Βασιλεία», «Solvency» σε τραπεζικό και ασφαλιστικό 

τομέα, ή υπάρχουν αυστηρές αντιμονοπωλιακές και άλλες ρυθμίσεις, ή η φορολογία 

είναι υψηλή και επιβάλλεται με απόλυτο τρόπο, οι εταιρείες πιθανώς να ωθούνται σε 

απόκρυψη αρνητικών για την πρώτη ή θετικών στοιχείων για τις επόμενες δύο 

περιπτώσεις. 

 

● Τα κίνητρα που απορρέουν από την επιχειρησιακή κουλτούρα των εταιρειών 

προκύπτουν είτε από το βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό, είτε από μη ρεαλιστικούς 

προϋπολογισμούς και σχέδια δράσης. Στην πρώτη περίπτωση οι εταιρείες δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων, υιοθετώντας πολιτικές και 

πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη απόδοση τους. Στη δεύτερη 

περίπτωση οι εταιρείες θέτουν πολύ υψηλούς στόχους με μοναδικό κίνητρο να 

ωθήσουν τους μάνατζερς στην επίτευξή τους, αυξάνοντας κάθε χρόνο τα 

αναμενόμενα μεγέθη ανεξαρτήτως συνθηκών διακινδυνεύοντας να καταφύγουν οι 

διοικούντες σε πρακτικές ωραιοποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων και 

αποτίμησης μεγεθών.  
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Φυσικά όλες οι περιπτώσεις κινήτρων ωραιοποίησης των οικονομικών 

πληροφοριών που δίνονται για χρήση στις ομάδες ενδιαφερομένων, μπορεί να 

παρατηρηθούν μεμονωμένα, αλλά και σε συνδυασμό ανάλογα την περίπτωση. Είτε τα 

κίνητρα προέρχονται από εξωτερικούς, είτε από εσωτερικούς παράγοντες της 

εταιρείας, ο Ελεγκτής πρέπει να τους αξιολογήσει όλους, προκειμένου να 

αποσαφηνιστούν οι πιέσεις που οδηγούν στην υιοθέτηση πρακτικών επηρεασμού των 

οικονομικών πληροφοριών. Γενικά
24

 η κυριότερη κατηγορία δημιουργίας κινήτρων 

ωραιοποίησης και διαβολής της συμπεριφοράς της διοίκησης είναι οι κανόνες 

λειτουργίας των κεφαλαιαγορών. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες έχουν 

ισχυρά κίνητρα να επηρεάσουν τα οικονομικά στοιχεία τους για να αποφεύγουν 

πιθανές μειώσεις της τιμής της μετοχής τους που προκύπτουν από τη μη ικανοποίηση 

των προσδοκιών της κεφαλαιαγοράς.  

 

Τεχνικές 

Στην προσπάθεια μιας επιχείρησης να ωραιοποιήσει τα οικονομικά της μεγέθη 

και αποτελέσματα δίνεται έμφαση στα θετικά στοιχεία και αποσιωπούνται, 

αποκρύπτονται ή υποβαθμίζονται τα αρνητικά. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικές 

κατηγορίες τεχνικών ωραιοποίησης, αλλά και συγκεκριμένες κατηγορίες πρακτικών 

χειραγώγησης, αναφερόμενες ως «πυλώνες» της δημιουργικής λογιστικής.  

 

Είναι δε δυνατό αρχικά να διακριθούν τρεις βασικοί τρόποι επηρεασμού της 

αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων.  

 Η ηθελημένη παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου, κατά την οποία η διοίκηση 

παραβλέπει τον καθορισμένο τρόπο λογιστικού χειρισμού ενός γεγονότος και 

εφαρμόζει δικούς της κανόνες, αγγίζοντας τα όρια της απάτης και προκαλώντας 

όχι μόνο τους συμμετέχοντες στην αγορά, αλλά και την Πολιτεία (νομικές 

ευθύνες). 

 Η εκμετάλλευση κενών που το εφαρμοζόμενο πλαίσιο προτύπων έχει και αφήνει 

περιθώρια επιλογών στη διοίκηση. Αυτός ο τρόπος μετά από μεγάλες κρίσεις και 

σκάνδαλα τείνει να περιοριστεί απόλυτα. 

 Η εναπόθεση όλων των περιθωρίων δράσης στην κρίση των διοικούντων για 

γεγονότα που αρχικά ρυθμίζονται ως προς τους βασικούς χειρισμούς, αλλά τα 

πρότυπα επιτρέπουν να χρησιμοποιείται υποκειμενικότητα σε μεγάλο βαθμό.  

                                                             
24 Καζαντζής, Ι. Χρήστος , Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, μια συστηματική προσέγγιση 

Εννοιών Αρχών και Προτύπων, εκδόσεις Business Plus, Πειραιάς (2006), σελ. 612 
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Οι τεχνικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την αλλοίωση των λογιστικών 

μεγεθών τους είναι πάρα πολλές και αποτελούν είτε γενικευμένης φύσεως τεχνικές 

μέσω της μακρο-χειραγώγησης όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, είτε 

μεμονωμένες τεχνικές ανά οικονομική οντότητα μέσω της μικρο-χειραγώγησης. Με 

βάση τη βιβλιογραφία, αλλά και την εμπειρία, στα φαινόμενα παραποίησης 

οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω επιμέρους πέντε 

κατηγορίες τεχνικών.  

- Εικονικά έσοδα (διόγκωση, βελτίωση δεικτών) 

- Χρονικές διαφορές (μη τήρηση αρχής δεδουλευμένων / αυτοτέλειας χρήσεων) 

- Ακατάλληλες αποτιμήσεις (αύξηση Ενεργητικού / μείωση Υποχρεώσεων) 

- Απόκρυψη υποχρεώσεων / εξόδων 

- Ακατάλληλες γνωστοποιήσεις (ελλιπής πληροφόρηση / παραπλάνηση) 

 

Οι κυριότερες περιπτώσεις τεχνικών, χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος στις 

περισσότερες από τις γνωστές υποθέσεις παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων.  

 

Οι τεχνικές αυτές αναλύονται παρακάτω : 

 

● Εικονικά έσοδα : Η κατηγορία των εικονικών εσόδων περιλαμβάνει τις 

τεχνικές που έχουν στόχο κυρίως τη διόγκωση του πραγματικού μεγέθους των 

εσόδων και κατά συνέπεια, του πραγματικού κέρδους και τη βελτίωση μιας σειράς 

δεικτών όπως της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων (καθαρά 

κέρδη/συνολικό Ενεργητικό), του καθαρού περιθωρίου κέρδους (καθαρά 

κέρδη/κύκλος εργασιών), της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (καθαρά 

κέρδη/συνολικά Ίδια Κεφάλαια). Τα εργαλεία αυτής της κατηγορίας τεχνικών είναι: 

• η παροχή προσφορών επιπλέον προϊόντων σε πελάτες και ετεροχρονισμένη 

καταγραφή τους στις πωλήσεις, 

• η διόγκωση των εσόδων (όπως η μετακίνηση εσόδων από συμβόλαια μισθώσεων) 

• η χονδρική παράδοση μεγάλων ποσοτήτων αποθεμάτων και η άμεση καταγραφή 

τους στις πωλήσεις (channel stuffing), 

• η καταγραφή εσόδων μελλοντικών συμβολαίων παροχής υπηρεσιών, 
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• η καταγραφή εσόδων από κλείσιμο συμφωνιών, όπως με διαφημιστές και 

εφοδιαστές, με ανταλλάγματα και όχι με χρηματικά ποσά, τεχνική που 

χρησιμοποιείται ευρέως κατά την εκτέλεση συναλλαγών στον τομέα της ενέργειας, 

• η καταγραφή εσόδων με απόκρυψη παράπλευρων συμφωνιών και πιστώσεων, 

• οι ασυνήθιστες ανταλλαγές με άλλες εταιρείες με σκοπό την αύξηση των εσόδων, 

• η αντικανονική αναγνώριση εσόδων από μεταπωλήσεις τρίτων, 

• η καταγραφή δανείων στα έσοδα, θεωρώντας τα ως ασφάλιστρα. Η τεχνική αυτή 

αφορά κυρίως τις ασφαλιστικές εταιρείες, 

• η αύξηση εσόδων μέσω αλλαγής των συνδρομών των πελατών χωρίς τη 

συγκατάθεσή τους, 

• οι συναλλαγές με εταιρίες ‘κάλυψης’  και  

• η παραπλανητική διόγκωση των εσόδων από παρατυπίες κατά τη συγχώνευση με 

άλλες εταιρείες. 

 

● Χρονικές διαφορές : Στη λογιστική ο χρόνος καθορίζει πολύ βασικά 

ζητήματα, όπως το χρονικό σημείο αναγνώρισης εσόδων ή εξόδων, ζημίας ή κέρδους. 

Επίσης ο χρόνος είναι σημαντική έννοια στη λογιστική, καθώς πολλές φορές, η 

επιλογή της χρονικής στιγμής της αναγνώρισης είναι αυθαίρετη και κρύβει προθέσεις 

παραποίησης. Σύμφωνα με τις αρχές του δεδουλευμένου και της αυτοτέλειας των 

χρήσεων, τα έσοδα λογίζονται κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους και όχι κατά 

το χρόνο είσπραξής τους, ούτε κατά την ημέρα έκδοσης του παραστατικού, εφόσον 

αφορούν μεγαλύτερο διάστημα, πόσο μάλλον διαφορετική χρήση. Ωστόσο, πολλές 

επιχειρήσεις καταστρατηγούν τις αρχές αυτές και αναγνωρίζουν έσοδα και έξοδα, 

είτε νωρίτερα είτε αργότερα από το χρονικό σημείο ή διάστημα που προβλέπει η 

αρχή. Αν η χρήση τελειώνει και η επιχείρηση έχει ήδη επιτύχει τους στόχους της 

ενδέχεται να αναγνωρίσει έσοδα σύμβασης δεδουλευμένα εντός της τρέχουσας 

χρήσης, την επόμενη χρήση ώστε να ευνοήσει πλέον την επίτευξη των νέων στόχων. 

Αντίθετα, αν η τρέχουσα χρήση κλείνει με μικρότερες επιδόσεις από τις 

αναμενόμενες, η επιχείρηση τείνει να αναγνωρίζει έσοδα από μελλοντικές συμβάσεις 

που δεν έχουν καταστεί δεδουλευμένα ακόμη. 

 

● Ακατάλληλες αποτιμήσεις : Μία ακόμη βασική διαδικασία της λογιστικής 

είναι η αποτίμηση, καθώς καθορίζει την αξία με την οποία θα εμφανιστούν διάφοροι 

λογαριασμοί στις οικονομικές καταστάσεις. Κατά τη διενέργεια των αποτιμήσεων 
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μπορούν να γίνουν διάφοροι χειρισμοί προς αύξηση ή μείωση της αξίας των ανωτέρω  

λογαριασμών. Συχνά εφαρμόζονται τεχνικές που έχουν στόχο την αύξηση της αξίας 

των στοιχείων του Ενεργητικού και μείωση της αξίας των στοιχείων του Παθητικού 

ώστε να βελτιώσουν ορισμένους δείκτες ιδιαίτερης σημασίας, όπως τους δείκτες 

ρευστότητας και κυκλοφοριακής ταχύτητας των κατηγοριών του Ενεργητικού και του 

Παθητικού. Τα οικονομικά στελέχη για την αύξηση της αξίας των στοιχείων του 

Ενεργητικού χρησιμοποιούν τις εξής τεχνικές : 

• η αύξηση της ωφέλιμης ζωής των παγίων με αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών, 

• η διόγκωση κεφαλαιοποιημένων δαπανών, πρακτική που περιορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τα ΔΛΠ-ΔΠΧΑ και για αυτό κατά την εφαρμογή τους διαγράφηκαν 

πολλά άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κατά την ελληνική νομοθεσία 

εμφανίζονταν στο ενεργητικό, 

• η εμφάνιση ανύπαρκτων καταθέσεων σε τράπεζες, τεχνική που επιτυγχάνεται με 

πλαστογραφημένα έγγραφα, 

• η καταμέτρηση ελαττωματικών προϊόντων ως αποθέματα της εταιρείας, 

• η καταγραφή εικονικών απαιτήσεων από πελάτες. 

 

● Απόκρυψη υποχρεώσεων / εξόδων : Η τρίτη κατηγορία τεχνικών παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων είναι η απόκρυψη υποχρεώσεων και εξόδων, όπως 

απόκρυψη χρεών, ζημιών και δανείων. Η διαφορά της κατηγορίας από την 

προηγούμενη είναι ότι τα μεγέθη δεν εμφανίζονται καθόλου στις οικονομικές 

καταστάσεις ενώ στην περίπτωση των αποτιμήσεων εμφανίζονται σε κατάλληλα 

ωραιοποιημένη αξία. Η απόκρυψη αυτών των λογιστικών μεγεθών αποσκοπεί στην 

ωραιοποίηση των καταστάσεων και των δεικτών, κυρίως, της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης και της δανειακής επιβάρυνσης και φερεγγυότητας. Οι χρήστες της 

δημοσιευμένης οικονομικής πληροφόρησης είναι δύσκολο να ανακαλύψουν αυτή τη 

μορφή απάτης καθώς δεν δίνεται κανένα στοιχείο για την ύπαρξη των λογαριασμών 

αυτών, όπως μία ζημιά από καταστροφή ανασφάλιστων εμπορευμάτων. Οι 

περιπτώσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας παραποίησης διαπιστώνονται κυρίως από 

τον έλεγχο που διενεργούν ως εξωτερικοί ελεγκτές οι Ορκωτοί Λογιστές. 

 

● Ακατάλληλες γνωστοποιήσεις : Οι γνωστοποιήσεις των πληροφοριών 

αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό και διαφοροποιούν στοιχείο των ΔΛΠ. Το 

αντίστοιχο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΕΛΠ το Προσάρτημα 
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εκτείνεται σε μερικές σελίδες, ενώ οι Σημειώσεις (Notes) των ΔΛΠ μπορεί να είναι 

εκατοντάδων σελίδων. Οι γνωστοποιήσεις έχουν τεράστια και ουσιώδη σημασία, την 

οποία γνωρίζουν οι συντάκτες των καταστάσεων, οι οποίοι συχνά εκ προθέσεως 

παραλείπουν να γνωστοποιήσουν γεγονότα ή δίνουν ελλιπείς ή ψευδείς πληροφορίες. 

Κατά συνέπεια οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιβάλλουν τα πρότυπα, 

ικανοποιούνται μόνο κατά ένα ποσοστό και πολλά πράγματα αφήνονται στην 

πρωτοβουλία των επιχειρήσεων. Οι αιτίες είναι πολλές, ωστόσο το τελικό θύμα αυτής 

της κατάστασης είναι ο χρήστης και πριν από αυτόν ο ελεγκτής ο οποίος δε γνωρίζει 

κάθε φορά τι αναζητά, που και πως θα το εντοπίσει
25

. 

Οι περιπτώσεις που οι γνωστοποιήσεις είναι ελλιπείς και αυτό δεν εντοπίζεται, 

αποκαλύπτονται μόνο όταν προκύπτει τυχαία κάποιο πρόβλημα και διεξάγεται 

διεξοδική και πιο στοχευμένη πλέον έρευνα. Οι ατέλειες στην πληροφόρηση, για 

γνωστοποιήσεις που δεν έγιναν καθόλου ή για γνωστοποιήσεις που η πληροφόρηση 

δεν ήταν πλήρης, βγαίνουν στο φως και επιβάλλονται προσαρμογές, ρυθμίσεις έως 

και ποινές με τη διοίκηση, τους ελεγκτές και τις εποπτικές αρχές να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα, που θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει. Γνωρίζοντας ότι όλη η λογική 

των προτύπων, βασίζεται στην εκτενή και ειλικρινή πληροφόρηση των χρηστών, αν 

αυτή έχει γίνει, μειώνονται οι συνέπειες μίας αρνητικής εξέλιξης για την εταιρία. 

Αντίθετα σε περίπτωση ακατάλληλων γνωστοποιήσεων η αρνητική εξέλιξη μπορεί να 

συνδεθεί με προσπάθεια παραπλάνησης του χρήστη, ανεξάρτητα αν οι συμμετέχοντες 

στη δημιουργία της πληροφόρησης είχαν τέτοια πρόθεση ή όχι. 

 

Ολοκληρώνοντας την κατηγοριοποίηση των τεχνικών παραποίησης των 

οικονομικών στοιχείων των εταιρειών οι αποκαλούμενοι ως «7 πυλώνες» της 

δημιουργικής λογιστικής
26

 αποτελούν την τρίτη διάκριση. Οι πυλώνες αυτοί που 

αναφέρονται και ως «ανοησίες» είναι οι εξής : 

1. Αναγνώριση εσόδων πολύ σύντομα ή αμφιβόλου ποιότητας. Σε περιπτώσεις που 

συμβάσεις ή συμφωνητικά καλύπτουν περίοδο εντός της επόμενης χρήσης, τα 

αντίστοιχα έσοδα αναγνωρίζονται από την υπογραφή της συμφωνίας, όχι όταν 

καθίστανται δεδουλευμένα, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα πρόωρα.  

                                                             
25

 Ντζανάτος Δημήτριος, «Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους 
από τα ελληνικά» βιβλίο πρώτο, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2008 
26

 Véron Nicolas, Matthieu Autret & Alfred Galichon, translated by George Holoch, “Smoke 

and Mirrors, Inc.: Accounting for Capitalism”, Cornell University Press, Ithaca and London, 
USA, 2006, σελ. 41-45 

http://www.amazon.com/Nicolas-V&eacute;ron/e/B001JS7ONS/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?ie=UTF8&field-author=Matthieu+Autret&search-alias=books&text=Matthieu+Autret&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?ie=UTF8&field-author=Alfred+Galichon&search-alias=books&text=Alfred+Galichon&sort=relevancerank
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2. Αναγνώριση εικονικών εσόδων. Οι επιδοτήσεις, ο δανεισμός, οι εκπτώσεις 

προμηθευτών που δεσμεύονται για μελλοντικές αγορές και άλλες περιπτώσεις 

χρηματικών εισροών αναγνωρίζονται ως έσοδα, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα. 

3. Ενίσχυση του εισοδήματος εφ’ άπαξ με τα κέρδη. Είτε πουλώντας υποτιμημένα 

περιουσιακά στοιχεία, όπως εισόδημα από επενδύσεις ή κέρδη ως μέρος των εσόδων,  

είτε παρουσιάζοντας το εισόδημα από επενδύσεις ή τα κέρδη ως μείωση των 

λειτουργικών εξόδων.  

4. Μετατόπιση τρεχουσών δαπανών σε μεταγενέστερη ή προγενέστερη περίοδο. 

Κεφαλαιοποιώντας δαπάνες οι δημιουργοί των οικονομικών καταστάσεων 

προσπαθούν να μοιράσουν το κόστος σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο, κάνοντας 

απόσβεση για μια σειρά επόμενων περιόδων. 

5. Μη καταχώρηση ή ακατάλληλος τρόπος μείωσης υποχρεώσεων. Αλλάζοντας τις  

λογιστικές υποθέσεις και μεθόδους καταφέρνουν οι συντάκτες των οικονομικών 

στοιχείων να μη καταχωρούν ή να υποβαθμίζουν τις υποχρεώσεις. 

6. Μετατόπιση τρεχόντων εσόδων σε μεταγενέστερη περίοδο. Αντίθετο του πρώτου 

«πυλώνα», όπου, για διαφορετικούς λόγους, κρατείται η καταχώρηση των εσόδων για 

μεταγενέστερη αναγνώριση. 

7. Μετατόπιση μελλοντικών δαπανών στην τρέχουσα περίοδο, ως ειδική επιβάρυνση. 

Αποτελεί αντίθετη ενέργεια του τέταρτου «πυλώνα» και συγκεκριμένα ακατάλληλη 

διαγραφή ορισμένων επενδύσεων που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν (όπως κόστη 

έρευνας και ανάπτυξης που εμπεριέχονται στον ισολογισμό σύμφωνα με τα 

περισσότερα πρότυπα), ή επιτάχυνση της διάκρισης δαπανών στην τρέχουσα περίοδο. 

 

Συμπερασματικά η πονηρή και ασυνείδητη χρήση των τεχνικών και των 

πυλώνων της δημιουργικής λογιστικής και παραποίησης των οικονομικών μεγεθών 

επιτρέπει τη «χειραγώγηση» των λογαριασμών και των μεγεθών σε μία χρήση 

κάνοντάς τα να εμφανίζουν το επιθυμητό. Ωστόσο μακροπρόθεσμα οι 

επαναλαμβανόμενες στρεβλώσεις αποδεικνύεται ότι αποτελούν μία μη βιώσιμη 

κατάσταση για τις εταιρείες που τις επιτρέπουν. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί συγκεντρώνονται οι ομαδοποιήσεις των μεθόδων 

ωραιοποίησης, γενικότερων και πιο συγκεκριμένων, που μόλις αναλύθηκαν 

παραπάνω. 
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Πίνακας 3.2.  Ομαδοποιήσεις Μεθόδων Ωραιοποίησης 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΥΛΩΝΕΣ 

Ηθελημένη παραβίαση ενός 

λογιστικού προτύπου 

Εικονικά έσοδα 
Αναγνώριση εσόδων πολύ σύντομα ή 

αμφιβόλου ποιότητας 

Χρονικές διαφορές Αναγνώριση εικονικών εσόδων 

Εκμετάλλευση κενών 

εφαρμοζόμενου πλαισίου 

Ακατάλληλες αποτιμήσεις 
Ενίσχυση του εισοδήματος εφ’ άπαξ με 

τα κέρδη 

Απόκρυψη υποχρεώσεων / 

εξόδων 

Μετατόπιση τρεχουσών δαπανών σε 

μεταγενέστερη ή προγενέστερη περίοδο 

Εκμετάλλευση περιθωρίων 

υποκειμενικής δράσης 

Ακατάλληλες 

γνωστοποιήσεις 

Μη καταχώρηση ή ακατάλληλος τρόπος 

μείωσης υποχρεώσεων 

 
Μετατόπιση τρεχόντων εσόδων σε 

μεταγενέστερη περίοδο 

  

Μετατόπιση μελλοντικών δαπανών στην 

τρέχουσα περίοδο, ως ειδική 

επιβάρυνση 

 

 

3.2.2. Εντοπισμός και Αντιμετώπιση Φαινομένων Παραποίησης 

 

Η χαρακτηριστική φράση του καθηγητή Λογιστικής Roman Weil (Financial Times, 

April 25, 2003) ότι «Στον Ισολογισμό όλα εκτός από την ημερομηνία περιλαμβάνουν 

στοιχεία κρίσης», εσωκλείει τη σημασία του εύρους και των διαστάσεων των 

φαινομένων ωραιοποίησης/παραποίησης των πληροφοριών των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Εντοπισμός 

Στις περιπτώσεις που η διαπίστωση αυτών των φαινομένων είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη, όπως σε κλάδους εντάσεως έρευνας, όπου τα έξοδα και οι δαπάνες για 

έρευνα δε διαχωρίζονται εύκολα, οι επενδυτές μπορούν να αμυνθούν σε κάποιο 

βαθμό, εάν χρησιμοποιήσουν τα δικά τους «όπλα», αλλά και τη βοήθεια των 

εργασιών διαμεσολαβητικών οργανισμών πληροφόρησης
27

 (βλ. ενότητα 2.2.1). 

 

                                                             
27 Κοτζαμάνης Στέφανος, «Τρόποι "διάγνωσης" των λογιστικών παρεμβάσεων», ΧΡΗΜΑ, 

Τεύχος 334, Ιούλιος - Αύγουστος 2007 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διάγνωσής των λογιστικών ωραιοποιήσεων που 

αναλύονται σε ενέργειες και κανόνες που ακολουθούνται ώστε να αποτραπεί η πλάνη 

των χρηστών των λογιστικών και οικονομικών πληροφοριών.  

 

• Αρχικά ο μελετητής των οικονομικών πληροφοριών (των δημοσιευμένων με 

τις οικονομικές καταστάσεις) των εταιρειών οφείλει να δώσει προσοχή στο ύψος του 

τραπεζικού δανεισμού και γενικότερα των υποχρεώσεων. Επειδή είναι πολύ 

ευκολότερο οι συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων να χειραγωγήσουν την 

κερδοφορία μιας εταιρείας, παρά τη ρευστότητά και τις υποχρεώσεις της, αν 

εμφανίζει μικρά κέρδη σε συνδυασμό με υψηλές τραπεζικές υποχρεώσεις και 

ανοδικές με την πάροδο του χρόνου, τότε θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή η αιτία 

αυτού του γεγονότος. Συνηθίζεται να λέγεται ότι είναι προτιμότερη μια εταιρία με 

μικρές ζημιές και χαμηλό δανεισμό, παρά μια άλλη με μικρά κέρδη και πολλά και 

μεγάλα δάνεια. 

 

• Σχετικά με τους λογαριασμούς του ενεργητικού η εξέταση των ασώματων 

ακινητοποιήσεων και των αποθεμάτων κρίνεται εξέχουσας σημασίας. Εξετάζεται ο 

λογαριασμός των ασώματων ακινητοποιήσεων (άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία), 

που όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο περισσότερο θα πρέπει να προβληματιζόμαστε γι 

αυτόν. Επίσης κατά την προσπάθεια εκτίμησης της ύπαρξης απαξιωμένων 

αποθεμάτων και επισφαλών απαιτήσεων που δεν έχουν λογιστικοποιηθεί, 

χρησιμοποιούνται κατάλληλοι δείκτες, όπως της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

αποθεμάτων και της μέσης περιόδου μετατροπής των λογαριασμών σε χρηματορροές. 

Τα αποτελέσματα αυτών των δεικτών συγκρίνονται με αυτά των ανταγωνιστικών 

εταιριών, και στην περίπτωση που οι τιμές είναι υψηλές, τότε θα πρέπει να 

διερευνηθεί η αιτία της διαφοροποίησης. 

 

• Πέρα από τους λογαριασμούς Ενεργητικού και Υποχρεώσεων, πρέπει να 

εξεταστούν τα Ίδια Κεφάλαια και η πιθανότητα παρά το πιθανό κερδοφόρο 

αποτέλεσμα αυτά να έχουν μειωθεί ή αυξηθεί σαφώς λιγότερο απ' ότι θα έπρεπε. Σε 

αυτή την περίπτωση ο χρήστης των οικονομικών πληροφοριών πρέπει να εμβαθύνει 

στη μελέτη και τις πηγές τους και πριν από αυτόν ο Ελεγκτής, θα πρέπει να 

διενεργήσει διεξοδικότερο έλεγχο των συγκεκριμένων κονδυλίων των οικονομικών 

καταστάσεων.   
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• Στους Αποτελεσματικούς Λογαριασμούς υπάρχουν επίσης μεγέθη που 

επηρεάζουν την ορθή τελική εικόνα των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας. 

Κρίσιμο σημείο εξέτασης της πιθανότητας παραποίησης είναι το ύψος των 

αποσβέσεων. Αν είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρήσης, ή 

πολύ χαμηλότερες ως ποσοστό επί των παγίων, τότε είναι πιθανόν να μην 

υπολογίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη σχετική νομοθεσία αποσβέσεων. 

Πεδίο μελέτης αποτελούν και οι χρεωστικοί τόκοι. Διαιρώντας το ύψος των 

χρεωστικών τόκων με το μέσο ύψος των τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρίας, 

υπολογίζεται το μέσο επιτόκιο, το οποίο αν είναι τελικά χαμηλότερο από το μέσο 

επιτόκιο της αγοράς, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η αιτία. Σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχει η πιθανότητα οι τόκοι να κεφαλαιοποιούνται ή να μη λογιστικοποιούνται 

(π.χ. στην περίπτωση ρυθμίσεων με τράπεζες και πάγωμα των καταβολών 

τοκοχρεολυσίων, οι εταιρίες δεν εγγράφουν κατά το διάστημα αυτό χρεωστικούς 

τόκους ως μη καταβληθέντες, αλλά αυξάνουν το ύψος των τραπεζικών τους 

υποχρεώσεων με το ποσό αυτό). 

Επίσης στην περίπτωση που τα αποτελέσματα της χρήσης έχουν επηρεαστεί 

συγκυριακά από μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες, όπως πωλήσεις παγίων, 

θετικές συναλλαγματικές διαφορές και ρευστοποιήσεις χρεογράφων. Ειδικότερα, 

ερευνάται εάν η εταιρία έχει λογιστικοποιήσει μέρος των υπαρχουσών αρνητικών 

υπεραξιών, συμβάν που όπως και τα ανωτέρω, δεν αποτελούν κινήσεις ωραιοποίησης 

των αποτελεσμάτων από την πλευρά της εταιρίας, αλλά στοιχεία που θα πρέπει να 

συνεκτιμώνται από τους επενδυτές. 

 

• Σε κάθε περίπτωση ένας αναγνώστης και χρήστης των οικονομικών 

καταστάσεων και πληροφοριών δε δύναται να εντοπίσει μόνος του τα φαινόμενα 

ωραιοποίησης και τα κρίσιμα σημεία τους. Μία ώριμη αντιμετώπιση των 

οικονομικών πληροφοριών συμπεριλαμβάνει τη χρήση της γνώμης των 

εξειδικευμένων επαγγελματιών, των Ορκωτών Λογιστών, με τη βοήθεια της οποίας 

ο χρήστης πρέπει να δίνει βάρος στα θέματα παρατηρήσεων και έμφασης. 

 

Ήδη έχει αναφερθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο έλεγχος έχει ως θεμελιώδη 

στόχο την ποιότητα, τη διαφάνεια, τη σωστή (ηθικά και νομικά) λειτουργία κάθε 

αντικειμένου ελέγχου. Η αξιοπιστία της δημοσιευμένης οικονομικής πληροφόρησης 
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επιτρέπει συγχωνεύσεις, επενδύσεις, εξαγορές, πιστοδοτήσεις και καθημερινές 

διαδικασίες της αγοράς να διενεργηθούν. Δραστηριότητες που στη σημερινή 

οικονομική πραγματικότητα αποτελούν απαιτούνται επιτακτικά για τη βιωσιμότητα 

των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα ο έλεγχος έχοντας αποκτήσει και ακολουθήσει πλέον 

διεθνή πρότυπα κατά τη διενέργειά του, αποτελεί προϋπόθεση της ορθής λειτουργίας 

του οικονομικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Όπως φαίνεται εμπειρικά, ο έλεγχος και ειδικά ο κλάδος της ελεγκτικής είναι 

σημαντικός και αναγκαίος για τις οικονομικές μονάδες και τα ενδιαφερόμενα μέρη
28

. 

Επιγραμματικά οι λόγοι που συνηγορούν σε αυτό είναι τα λάθη (σφάλματα) που 

πιθανώς θα γίνουν σκόπιμα η από αμέλεια στην οικονομική διαχείριση μίας 

επιχείρησης, ο έγκαιρος εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων, η 

διατήρηση ορθής σχέσης ιδιοκτήτη και διαχειριστή στα πλαίσια της «ασύμμετρης 

πληροφόρησης», και η ζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών από ομάδες συμφερόντων 

στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της οικονομικής μονάδας. Η ανάπτυξη και 

η σύνθεση των σύγχρονων κοινωνιών αυξάνουν τον όγκο πληροφοριών και την 

πιθανότητα λάθους με συνέπεια η απόσταση από την πηγή της πληροφορίας, ο 

τεράστιος όγκος δεδομένων, η πολυπλοκότητα των συναλλαγών και η φύση των 

πληροφοριών (αντικειμενικές η όχι) γεννούν τη σύγχρονη ανάγκη χρησιμοποίησης 

ανεξάρτητων υπηρεσιών ελεγκτικής. 

 

Συνεπώς σε αντίθεση με τις επιθυμίες των συντακτών των παραποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, οι συμμετέχοντες στις αγορές δεν είναι παθητικοί δέκτες 

των δημοσιευμένων πληροφοριών, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν ή αποκτούν 

πρόσβαση σε επιπλέον πηγές πληροφόρησης μέσω της ελεγκτικής με αποτέλεσμα να 

αποκαλύπτεται η παραποίηση και να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι που προσπάθησαν αν 

παραπλανήσουν τις ομάδες ενδιαφερομένων χρηστών. 

 

Αντιμετώπιση 

Μετά το στάδιο της μελέτης των οικονομικών πληροφοριών μέσα από την 

κύρια πηγή τους, τις οικονομικές καταστάσεις, και τον εντοπισμό φαινομένων 

ωραιοποίησης, τοποθετούνται οι προσπάθειες αντιμετώπισής τους. Η αντιμετώπιση 

                                                             
28 Barry, Joanne S., “The Future of Sustainability Reporting Needs CPAs”, The CPA Journal, 

April 2013 
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εστιάζεται είτε στην πρόληψη είτε στον περιορισμό των φαινομένων ωραιοποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων. Οι διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων που 

περιβάλλουν την επιχείρηση έχουν λόγο και ρόλο στην αντιμετώπιση των απειλών 

της παραποίησης και της απάτης, με το μεγαλύτερο βάρος να δίνεται στο 

ελεγκτικολογιστικό επάγγελμα. 

 

Σε αυτό το σημείο εισάγεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ελέγχου. Είτε 

εσωτερικός, είτε εξωτερικός, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι 

λογιστικές πληροφορίες, ο έλεγχος είναι ο ικανός και απαραίτητος παράγοντας που 

συμβάλει στην αντιμετώπιση των φαινομένων ωραιοποίησης και των αποτελεσμάτων 

της δημιουργικής λογιστικής στις οικονομικές καταστάσεις. Οι ελεγκτές οφείλουν να 

κρατούν αμερόληπτη και αντικειμενική στάση. Ο δε εσωτερικός ελεγκτής 

περιορίζεται στη δράση εντός της επιχείρησης, με την οποία έχει σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, ο μεν εξωτερικός ελεγκτής δεν περιορίζεται σε μία μόνο επιχείρηση, αλλά 

σε περισσότερες, από τις οποίες ορίζεται για ανάληψη κάθε ελέγχου ξεχωριστά. Στις 

υποχρεώσεις των ελεγκτών συμπεριλαμβάνεται η συχνή ενημέρωση σχετικά με τις 

αλλαγές που γίνονται στους νόμους, τις ισχύουσες διατάξεις και τα πρότυπα, ενώ 

παράλληλα οφείλουν να διαθέτουν απόλυτα κριτική και αντικειμενική σκέψη, χωρίς 

να θεωρείται τίποτα δεδομένο.  

 

Τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος είναι εξίσου σημαντικοί, 

χωρίς να αντικαθίσταται η εργασία του ενός από του άλλου. Ωστόσο αξίζει να 

αναφερθεί ότι η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τους 

εξωτερικούς ελεγκτές. Όπως θα δούμε και σε επόμενο σχετικό κεφάλαιο, το έκτο, οι 

εξωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τα συμπεράσματα των εσωτερικών ελεγκτών ως 

δεδομένα, προκειμένου να βασιστούν ή να καταλήξουν οι ίδιοι σε συμπέρασμα. 

Σχετικά με τις ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργούνται από τις δύο μορφές ελέγχου, 

σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν και για αυτό το λόγο θεωρείται απαραίτητο να 

κυριαρχεί το πνεύμα της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ των δύο ομάδων 

και να επικρατεί κοινή λογική σκέψη ως προς τον έλεγχο. Η ανταλλαγή απόψεων, 

γνώσεων και εμπειριών είναι κάτι που επιτρέπεται έως επιβάλλεται και επιτυγχάνεται 

με την βοήθεια της καλής συνεργασίας. Ιδιαίτερη διαβούλευση και συζήτηση 

απαιτείται ανάλογα με τη δομή και την πολυπλοκότητα κάθε επιχείρησης καθώς και 

τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.  
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η συλλογή πληροφοριών για την αντιμετώπιση 

φαινομένων παραποίησης περιλαμβάνει βασικά βήματα όπως : 

• τη συστηματική έρευνα σχετικά με τη διοίκηση, την επιτροπή ελέγχου, το τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τα άλλα τμήματα της επιχείρησης. Η ομάδα ελέγχου 

μετά από διαβούλευση θα πρέπει να αποφασίζει για τις διαδικασίες που θα 

διενεργηθούν και να προχωρά σε συζήτηση τόσο με τους διοικούντες όσο και με τα 

στελέχη των εταιρειών, να παρακολουθεί και να καταγράφει αντιδράσεις, ύποπτες 

δραστηριότητες και ενδεχόμενες απάτες. 

• τη ανάλυση των χρηματοοικονομικών και μη παραγόντων που περιλαμβάνονται 

στο Προσάρτημα της εταιρείας. Το Προσάρτημα ή αντίστοιχα οι Σημειώσεις (Notes) 

των ΔΛΠ περιέχουν πρόσθετη πληροφόρηση για μεγέθη, επιδόσεις και ποιοτικά 

στοιχεία της εταιρείας που αποτελούν «εργαλεία» για την κατάλληλη κατατόπιση του 

χρήστη και του ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων προς την αντιμετώπιση 

πιθανών περιπτώσεων ωραιοποίησης από διαστρεβλώσεις ή παραλείψεις.  

• τον εντοπισμό και την άμεση αναφορά παραγόντων που είναι συνυφασμένοι με την 

πιθανότητα εμφάνισης παραποιημένων οικονομικών πληροφοριών μέσα από τα 

δημοσιευμένα στοιχεία των εταιρειών.  

 

Όπως αναφέρεται στα πρότυπα, αν ο εξωτερικός ελεγκτής εντοπίσει την 

παραποίηση σε κάποιο κατώτερο κλιμάκιο θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο 

ανάλογο τμήμα της διοίκησης που έχει την εποπτεία του, ενώ αν η παραποίηση 

αφορά διοικητικό επίπεδο, ο ελεγκτής θα πρέπει αμέσως να το αναφέρει στην 

επιτροπή ελέγχου. Σε τέτοιες περιπτώσεις η διοίκηση και τα υπόλοιπα στελέχη 

οφείλουν να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του ρόλου του ελεγκτή για την εταιρεία, 

αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, και να είναι απόλυτα συνεργάσιμοι μαζί του. Αν 

σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας τεθούν θέματα ηθικής, θα πρέπει να τηρούνται 

κοινώς αποδεκτοί και παγκοσμίως αναγνωρισμένοι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας 

κατά τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις παραποίησης ή απάτης, 

οι εταιρείες μπορούν από τη δική τους πλευρά να έχουν ασφαλείς και εμπιστευτικές 

μεθόδους αντιμετώπισης τέτοιων περιπτώσεων (γραφεία ή ειδικούς υπαλλήλους για 

τη συλλογή παραπόνων από τους εργαζομένους και προστασία τους αν αποκαλύψουν 
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κάποια παραποίηση ή απάτη και φοβούνται να την ομολογήσουν φοβούμενοι για τη 

θέση τους). 

 

Σύμφωνα με το Razaee
29

 μία διαδικασία όπου τα υψηλόβαθμα στελέχη και οι 

ελεγκτές θα μπορούσαν να βαθμολογηθούν ηθικά θα βοηθούσε καταλυτικά στην 

κατεύθυνση της αντιμετώπισης της απάτης. Η αποτελεσματική και συνεχής 

διακυβέρνηση της εταιρείας είναι όμως αυτό που παίζει τον σημαντικότερο ρόλο, 

προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της παραποίησης. Όπως θα αναλυθεί 

στο πέμπτο (5
ο
) κεφάλαιο βασικά στελέχη της διακυβέρνησης είναι η επιτροπή 

ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο αλλά και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές. 

Στις ομάδες ενδιαφερομένων περιλαμβάνεται και το κράτος που έχει ευθύνη και 

πρέπει να τιμωρεί τις επιχειρήσεις ή τα στελέχη που εμπλέκονται σε φαινόμενα 

παραποίησης με στόχο τον σωφρονισμό τους αλλά κυρίως τον παραδειγματισμό 

άλλων ομάδων και ατόμων που σκοπεύουν να εμπλακούν μελλοντικά σε τέτοια 

φαινόμενα. Αναφερόμενοι στο σκάνδαλο της Enron έχουμε την περίπτωση όπου η 

SEC (Securities Exchange Commission) είχε ζητήσει την πολυετή φυλάκιση των 

εμπλεκομένων.  

 

Συμπερασματικά η απάντηση ως προς τον αν μπορεί να εξαλειφθεί το 

φαινόμενο της παραποίησης δεν μπορεί να δοθεί. Ωστόσο είναι αισιόδοξο ότι τόσο τα 

στελέχη όσο και οι εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης συνειδητοποιούν ότι η παραποίηση 

οικονομικών πληροφοριών και η πλάνη – απάτη με αποτέλεσμα την παραποίηση 

αυτή, θεωρείται έγκλημα το οποίο έχει πολυδιάστατες οικονομικές, πολιτικές, 

κοινωνικές, νομικές και ηθικές επεκτάσεις, απαιτώντας σοβαρό και βαθύ 

προβληματισμό. 

 

3.3  Κώδικας Δεοντολογίας  

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων για Λογιστές
30

 

(IESBA) της IFAC για τους επαγγελματίες του ελεγκτικολογιστικού κλάδου είναι 
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 Rezaee, Zabihollah. “Restoring public trust in the accounting profession by developing 

anti-fraud education, programs, and auditing”, Managerial Auditing Journal, v. 19, n. 1, 2004 
30

 Νεγκάκης Ι. Χρήστος, Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης, «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 
Εσωτερικού Ελέγχου, Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου», εκδόσεις Διπλογραφία, 2013 
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πολύ εκτενής και αναφέρεται σε ένα πλήθος λεπτομερειών σχετικών με την 

προετοιμασία, τη στελέχωση, τις διαδικασίες και το αποτέλεσμα κάθε 

ελεγκτικολογιστικού έργου. Το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας των 

Λογιστών (IESBA) είναι ένας ανεξάρτητος φορέας θέσπισης προτύπων που 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, θέτοντας υψηλής ποιότητας πρότυπα δεοντολογίας 

για τους επαγγελματίες λογιστές και διευκολύνοντας τη σύγκλιση των διεθνών και 

εθνικών κανόνων δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 

ανεξαρτησίας των ελεγκτών, μέσω της η ανάπτυξη ενός ισχυρού, διεθνώς 

κατάλληλου κώδικα δεοντολογίας. 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας χωρίζεται σε τρία βασικά τμήματα.  Το πρώτο τμήμα 

αναφέρεται στις γενικές αρχές που πρέπει να καλύπτουν όλους τους επαγγελματίες 

λογιστές ή ελεγκτές που είναι μέλη της Ομοσπονδίας.  Το δεύτερο αναφέρεται στους 

επαγγελματίες οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο ή τη λογιστική σαν ελεύθεροι 

επαγγελματίες ή μέσω ελεγκτικών εταιριών.  Το τρίτο αναφέρεται στους 

επαγγελματίες οι οποίοι είναι υπάλληλοι των επιχειρήσεων, δηλαδή σε λογιστές ή 

ελεγκτές, οι οποίοι είναι μέλη της Ομοσπονδίας, αλλά, από την άλλη πλευρά, είναι 

υπάλληλοι συγκεκριμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

 

Η ανάλυση για τον Κώδικα και εν γένει τη δεοντολογία του 

ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος γίνεται σε κατάλληλη βάση στο σχετικό επόμενο 

κεφάλαιο 4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΟΣ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

4.1. Η Ελεγκτική των Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Σύμφωνα με κάθε βιβλιογραφική και εμπειρική άποψη ο έλεγχος των οικονομικών 

καταστάσεων είναι η πιο διαδεδομένη κατηγορία ελέγχου από αυτούς που διενεργούν 

οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές. Αντικείμενο του ελέγχου είναι οι οικονομικές 

καταστάσεις ενός μεγάλου φάσματος οικονομικών μονάδων – νομικών προσώπων 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και κυβερνητικών και μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών (δήμοι, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις κ.α.). 

 

Η πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων και η απεικόνισή της, όπως 

έχει αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, είναι ευθύνη της εταιρείας και 

κατευθύνεται από τη διοίκηση της. Κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανό το αποτέλεσμα 

της καταγραφής της οικονομικής δράσης των εταιρειών να επηρεάζεται από 

προσωπικό ενδιαφέρον, προκατάληψη, άγνοια, αμέλεια και δόλο ή άλλης μορφής 

παράβαση. Εξέχουσα σημασία και αξία σε αυτές τις περιπτώσεις παραποίησης της 

οικονομικής πληροφόρησης λαμβάνει η συμβολή του ελέγχου. 

 

4.1.1. Σημασία και Αξία του Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με το προηγούμενο κεφάλαιο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών 

πληροφοριών που τις κάνουν χρήσιμες για τη λήψη αποφάσεων είναι η αξιοπιστία και 

η σχετικότητα. Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον έχει καταστεί κοινώς αποδεκτή 

η άποψη ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων εξασφαλίζει με τον καλύτερο 

και σύμφωνο με το νόμο τρόπο την αναγκαία διασφάλιση για τους χρήστες τους ότι 

τα δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά ενυπάρχουν στις οικονομικές καταστάσεις. 
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Οι συνθήκες που καθιστούν υψίστης σημασίας τη διαδικασία του ελέγχου είναι 

η σύγκρουση των συμφερόντων μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων εντός και εκτός 

της επιχείρησης, η πολυπλοκότητα των συναλλαγών, οι οικονομικές συνέπειες και η 

μεγάλη απόσταση και τα εμπόδια του χρήστη των οικονομικών πληροφοριών από την 

πηγή τους. Από τη μία η πηγή, διοίκηση και λογιστές – οικονομολόγοι, ορίζουν και 

εκτελούν τη διαδικασία συγκέντρωσης, ταξινόμησης και παροχής λογιστικών 

πληροφοριών και από την άλλη ο έλεγχος προσθέτει μια εναλλακτική επικοινωνιακή 

διαδικασία μεταξύ του ελεγκτή και των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Ο 

έλεγχος μέσω του πιστοποιητικού ελέγχου (ή έκθεσης) βοηθάει τους χρήστες να 

αξιολογήσουν και να καθορίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων με τις λογιστικές 

καταστάσεις πληροφοριών σύμφωνα με αποδεκτά πρότυπα και τα κριτήρια των 

χρηστών τους.  

 

Στο σημείο αυτό θεωρείται απαραίτητο να αναφερθεί η σπουδαιότητα του 

φορολογικού ελέγχου που επίσης αναλήφθηκε στην Ελλάδα το 2011 από τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Οι σχετικές ερωτήσεις που τίθενται στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνας (βλ. Παράρτημα Α), προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την 

εκ των πραγμάτων βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων στα φορολογικά 

των τακτικά ελεγχόμενων εταιρειών. Οι αριθμοί που παρουσιάστηκαν από την ΕΛΤΕ 

για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Φορολογικού Πιστοποιητικού (έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης) αποδεικνύουν την ελλιπή μέχρι εκείνη τι στιγμή 

φορολόγηση από άγνοια ή πρόθεση.  

 

Η σημασία του φορολογικού ελέγχου
31

, έγκειται στο ότι από την 

αποτελεσματικότητα του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ο ακριβής προσδιορισμός του 

καθαρού εισοδήματος και η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους. Ως 

φορολογικός έλεγχος εννοείται το σύνολο των ελεγκτικών διαδικασιών και 

επαληθεύσεων που εκτελούνται από τα κατάλληλα όργανα (ελεγκτές) και 

εφαρμόζονται στα τηρούμενα βιβλία των επιχειρήσεων με σκοπό : 

• Τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

• Τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων και των οικονομικών 

αποτελεσμάτων: 
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- σε περίπτωση που υποβλήθηκαν δηλώσεις με ανακριβές περιεχόμενο σε σχέση 

με τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων. 

- σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες δηλώσεις και δεν 

τηρήθηκαν τα οριζόμενα βιβλία. 

- σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. 

 

Όπως αναφέρθηκε από τον έλεγχο οι εταιρείες αποκομίζουν εκτός από ποιοτικά 

και οικονομικά οφέλη
32

. Με τις αμοιβές τακτικού ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων να ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις εγχώριων εταιρειών τις 

250.000 ευρώ (χωρίς την αντίστοιχου ύψους αμοιβή για φορολογικό έλεγχο), 

συνειδητοποιεί κανείς εύκολα τη βαρύτητα που δίνουν σε αυτή τη διαδικασία.  

• Η μείωση του κινδύνου αναξιόπιστης πληροφόρησης και αβεβαιότητας ενισχύει την 

αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων της κεφαλαιαγοράς και των χρηματαγορών 

και προσφέρει πιστώσεις με χαμηλότερο επιτόκιο από πιθανούς πιστωτές. Η 

πιστοληπτική ικανότητα της ελεγχόμενης επιχείρησης βελτιώνεται στο μέτρο που 

παρουσιάζει την πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της 

επιχείρησης. 

• Η αποδοτικότητα και η ακεραιότητα του προσωπικού της ελεγχόμενης οικονομικής 

μονάδας εμφανίζει θετικές επιδράσεις από έναν διεξοδικό και αποτελεσματικό 

έλεγχο. Η γνώση ότι διενεργείται έλεγχος από ανεξάρτητο ελεγκτή για τη 

συμμόρφωση της μονάδας προς συγκεκριμένες πολιτικές της επιχείρησης και την 

ορθή εφαρμογή των κανόνων και πολιτικών λογιστικής περιορίζει τα σφάλματα και 

τη σπατάλη των οικονομικών  πόρων.  Επίσης ο ελεγκτής υποβάλει προτάσεις 

βελτίωσης των δικλείδων ασφάλειας με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται βελτίωση της 

αποδοτικότητας των λειτουργιών της ελεγχόμενης επιχείρησης.  

• Στο φορολογικό έλεγχο τα οικονομικά οφέλη αφορούν κυρίως το κράτος που 

εισπράττει συνήθως επιπλέον ποσά, αλλά μακροπρόθεσμα και την επιχείρηση καθώς 

τακτοποιείται φορολογικά έγκαιρα και ελαφρύνει μελλοντικές χρήσεις από 

πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμων αποδόσεών τους.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ Καθηγητής κ. Απόστολος 

Ρεφενές, στην παρουσίαση του στην ημερίδα με θέμα «Φορολογικό Πιστοποιητικό – 
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Ένα έτος εφαρμογής» το Νοέμβριο του 2012 αποτίμησε τον πρώτο χρόνο εφαρμογής 

των ελέγχων φορολογικής συμμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν σε πληθυσμό 

4.668 επιχειρήσεων (συμμόρφωση της τάξεως του 93,5%). Ειδικότερα, όπως 

σημείωσε χαρακτηριστικά
33

 «…από τα στοιχεία που διαθέτουμε, όπως αυτά 

υποβλήθηκαν στη ΓΓΠΣ το 2012, καταφαίνεται ότι ο θεσμός του φορολογικού 

πιστοποιητικού αποτελεί μία από τις πλέον επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις που 

υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Επέφερε διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης κατά περίπου € 3,4 δις (1,8% του ΑΕΠ), τεκμαρτό φορολογικό όφελος μεταξύ 

0,4% και 0,5% του ΑΕΠ, παρουσίασε απόδοση τριπλάσια σε σχέση με την 

προσδοκώμενη και, ίσως το σημαντικότερο στοιχείο, είναι ότι έθεσε de facto 

benchmark για την απόδοση των φορολογικών ελέγχων σε μελλοντικές χρήσεις, καθώς 

και σε ανέλεγκτες χρήσεις του παρελθόντος, ανεξαρτήτως του φορέα διενέργεια τους».  

 

Η φορολογική βάση διευρύνθηκε κατά €3,4 δις με αναμορφώσεις  αυξημένες 

κατά 73% και ισοδυναμεί σχεδόν με το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων από 

ελευθέρια επαγγέλματα (3,7 δις) την χρήση 2011, παράγει τεκμαρτό φορολογικό 

όφελος (άμεσο η «αναβαλλόμενο») μεταξύ €675 και €879 εκ.  

Διάγραμμα 4.1. Δηλωθείσες λογιστικές διαφορές 2010 - 2011 (πηγή : elte.gr) 

 

 

4.1.2. Κανονιστικό Πλαίσιο Επαγγελματικής Δεοντολογίας  

 

Η ελεγκτική των δημοσιευμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (financial 

statement audit) περιλαμβάνει την απόκτηση και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων 
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με περιγραφή της χρηματοοικονομικής θέσης, των αποτελεσμάτων της χρήσης και 

των ταμειακών ροών της ελεγχόμενης οντότητας, με σκοπό την έκφραση μιας γνώμης 

για την αμερόληπτη παρουσίαση των οικονομικών πληροφοριών και τη συμφωνία 

της με τα καθιερωμένα κριτήρια, δηλαδή τις γενικά αποδεκτές αρχές λογιστικής. 

 

Οι δραστηριότητες που απαιτούνται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια των 

ελεγκτικών διαδικασιών καθορίζονται και καλύπτονται από συγκεκριμένο 

κανονιστικό πλαίσιο που επιβάλλεται στον Ελεγκτή, αλλά επίσης τον προφυλάσσει 

από εμπόδια και δυσχέρειες. Σε θεσμικό επίπεδο η καθιέρωση του ελέγχου της 

ποιότητας του έργου των ελεγκτών στην Ελλάδα από την Ε.Λ.Τ.Ε. συμβάλλει θετικά 

στη διαρκή βελτίωση του υφιστάμενου ελεγκτικού μοντέλου. 

 

Ελεγκτική ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

Αρχικά ο θεσμός των Ορκωτών Λογιστών στη χώρα μας ξεκίνησε με το Ν.Δ. 

3329/1955 και προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το 

Π.Δ. 226/1992. Βασικό νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί και ο Κ.Ν. 2190/1920 «περί 

Α.Ε.», (Άρθρα 36-40), που προβλέπει τις προϋποθέσεις για τον Εξωτερικό Έλεγχο 

αλλά και τις υποχρεώσεις των εξωτερικών ελεγκτών προς την εταιρεία και τους 

τρίτους. Συγκεκριμένα στο άρθρο 36, παρ. 6 καθορίζεται ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις που δημοσιεύονται και δίνονται προς χρήση στις ενδιαφερόμενες ομάδες 

πρέπει να έχουν ελεγχθεί πρώτα από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ο Νόμος 3148/2003, «Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων…» και ο Νόμος 3693/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και 

των ενοποιημένων λογαριασμών». Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ (ή της 

νέας 8ης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στο νομικό καθεστώς της χώρας 

αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για το θεσμό του ελέγχου γιατί μεταξύ άλλων 

καθιερώθηκαν ενιαίοι κανόνες λειτουργίας του επαγγέλματος του «Ελεγκτή 

Λογιστή».  

Μια πρώτη κωδικοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ελεγκρικολογιστικού 

επαγγέλματος υπήρξε ο «Κανονισμός Επαγγελματικής Δεοντολογίας» τους 1997 που 

δημοσιεύθηκε με το Φ.Ε.Κ. 364/B/7.5.1997. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 9 του 

Π.Δ. 226/1992, εξέδωσε τον «Κανονισμό επαγγελματικής δεοντολογίας των μελών 
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του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών». Ο κανονισμός έχει ως σκοπό «τη διασφάλιση της 

ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόμενων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές υπηρεσιών 

για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού κύρους του Σ.Ο.Ε.Λ. και των 

μελών του, όσο και των νόμιμων δικαιωμάτων του κάθε ελεγχόμενου ή τρίτου που 

χρησιμοποιεί προαιρετικά τις υπηρεσίες αυτές» μέσα από τήρηση των γενικών αρχών 

και κανόνων που αναλύει, παράλληλα με τις ειδικότερες υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από άλλες διατάξεις νόμων και οδηγιών του Σ.Ο.Ε.Λ., καθώς και από τις 

ειδικές διατάξεις του ίδιου του Κανονισμού. 

 

Ελεγκτική συμμόρφωσης 

Η ελεγκτική συμμόρφωσης (compliance audit) αφορά την απόκτηση και 

αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων ώστε να διαπιστωθεί αν ορισμένες 

χρηματοοικονομικές ή λειτουργικές δραστηριότητες της ελεγχόμενης οντότητας 

συμμορφώνονται με τις επακριβώς προκαθορισμένες καταστάσεις, κανόνες ή 

κανονιστικές ρυθμίσεις. Η φορολογική νομοθεσία και ο ασκούμενος από 

κυβερνητικές αρχές έλεγχος, όπως ο φορολογικός που διενεργείται από τη 

φορολογική αρχή αποτελούν πηγές κανονισμών. Αυτός ο έλεγχος είναι εξωτερικός,  

αλλά το αντικείμενό του είναι η διακρίβωση, ο προσδιορισμός και η βεβαίωση του 

φόρου, ώστε το αρμόδιο όργανο να προβεί στην είσπραξή του. Είναι ο έλεγχος που 

όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα από τη χρήση 2011 ασκείται από τους 

ορκωτούς ελεγκτές.  

Επιπλέον πηγές κανόνων και ρυθμίσεων των ελέγχων συμμόρφωσης μπορούν 

να αποτελέσουν τα κριτήρια που ορίζουν οι πιστωτές για δανειακές συμβάσεις και τα 

κριτήρια που σχετίζονται με διάφορες κανονιστικές διατάξεις. 

 

Λειτουργική ελεγκτική  

Η λειτουργική ελεγκτική (operational audit) σχετίζεται με την οικονομικότητα 

και αποτελεσματικότητα των λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας συγκριτικά 

με αυστηρά καθορισμένους αντικειμενικούς σκοπούς οι οποίοι αποτελούν τα 

κριτήρια που ρυθμίζουν την  ελεγκτική εργασία.  

 

Ο Κώδικας Ελεγκτικής Επαγγελματικής Δεοντολογίας είναι θεμελιώδης 

παράγοντας παροχής αξιόπιστης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η 

υιοθέτηση και απαρέγκλιτη τήρηση του αποτελεί αναγκαιότητα. Οι δημοσιευμένες 
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ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και δημοσιεύονται με ευθύνη της 

διοίκησης της επιχείρησης και σύμφωνα με τα ισχύοντα γενικά αποδεκτά λογιστικά 

πρότυπα. Ο έλεγχος αυτών των καταστάσεων ανατίθενται στον ελεγκτή ή την 

ελεγκτική εταιρεία έναντι αμοιβής από τα όργανα διοίκησης της επιχείρησης και 

αποτελεί μία επαγγελματική εξέταση που ικανοποιεί ορισμένα πρότυπα με βάση τα 

οποία ο ελεγκτής (ή η ελεγκτική εταιρεία) εκφράζει μια ανεξάρτητη επαγγελματική 

γνώμη σχετικά με την αμεροληψία της εμφάνισης των εξεταζόμενων ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. Αυτή η ανεξάρτητη επιστημονική και επαγγελματική 

γνώμη είναι καθοριστικής σημασίας στη λήψη αποφάσεων από μέρους των 

αποδεκτών της. 

 

Όπως αναφέρθηκε αρχικά στην ενότητα των βασικών εννοιών στο τρίτο (3
ο
) 

Κεφάλαιο, ο Κώδικας αυτός θεσπίστηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων για 

Λογιστές (IESBA) της IFAC. Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους επαγγελματίες 

του ελεγκτικολογιστικού κλάδου είναι πολύ εκτενής και αναφέρεται σ’ ένα πλήθος 

λεπτομερειών σχετικών με την προετοιμασία, τη στελέχωση, τις διαδικασίες και το 

αποτέλεσμα κάθε ελεγκτικολογιστικής εργασίας.  

 

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του κώδικα δεοντολογίας , αλλά και το 

ΔΠΔΠ 1 και ΔΠΕ 200 στις απαιτήσεις δεοντολογίας
34

, ο ελεγκτής πρέπει να διαθέτει 

πέντε βασικά προσόντα :  

- αντικειμενικότητα,  

- επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια,  

- ακεραιότητα,  

- εμπιστευτικότητα,  

- επαγγελματική συμπεριφορά.  

Οι πιθανές παραβιάσεις των βασικών αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας είναι 

δυνατόν να πηγάζουν από : 

• Ίδιο συμφέρον (self interest), δηλαδή ο επαγγελματίας να έχει συμφέρον να 

μην εφαρμόσει κάποια από τις βασικές αρχές. 

• Αυτοεξέταση (self review), δηλαδή όταν ο επαγγελματίας εξετάζει και θεωρεί 

σαν δεδομένο, μία εργασία που αυτός ο ίδιος έχει κάνει. 

                                                             
34

 «Εγχειρίδιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Προτύπων Δικλίδων Ποιότητας (“Handbook 
Of International Standards Of Auditing And Quality Control”) , I.F.AC, 2009 
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• Ύπαρξη ανθρώπινων σχέσεων (familiarity) ανάμεσα στον επαγγελματία και 

στους ανθρώπους ή τα νομικά πρόσωπα τα οποία καλείται να ελέγξει.  

• Συνηγορία (advocasy) όπου ο ελεγκτής ενεργεί ως συνήγορος του προσώπου, 

νομικού ή φυσικού, το οποίο ελέγχει. 

• Εκφοβισμό (intimidation), περίπτωση στην οποία μπορεί να εκφοβιστεί ο 

επαγγελματίας και να μην εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του. 

 

Όσα αναφέρονται σχετικά με την ηθική και τη δεοντολογία κυρίως κατά τον 

τακτικό ή όχι εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ισχύουν αντίστοιχα και ίσως σε 

σοβαρότερο βαθμό στις περιπτώσεις του φορολογικού ελέγχου που αναλήφθηκε στην 

Ελλάδα το 2011 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Μετά από διάφορες 

περιπτώσεις παραβίασης των αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας και τις τελευταίες 

εξελίξεις σε επίπεδο φορολογικής νομοθεσίας, αυστηρών απαιτήσεων διαφάνειας, 

απόδοσης ευθυνών και κυρώσεων, ο Ελεγκτής έχει αυξημένες αρμοδιότητες και 

ευθύνες. Η δεοντολογία και οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματά του έχουν καταστεί πρωταρχικής σημασίας για την απόφαση ανάληψης 

ενός ελέγχου και την έκφραση γνώμης με βάση τον έλεγχο που έχει διενεργηθεί. Οι 

περιπτώσεις παραβίασης των βασικών αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας με τις 

σχετικές κυρώσεις που επιβάλλονται και την έκταση των ευθυνών που αποδίδονται 

στον Ελεγκτή, ιδιαίτερα στην περίπτωση του νέου συστήματος φορολογικού ελέγχου 

των ελεγχόμενων οντοτήτων, αποτελούν οδηγό του, προς αποφυγή τέτοιων 

περιστατικών και δυσάρεστων αποτελεσμάτων. 

 

4.1.3. Αρχές, Δόμηση Ελέγχου και Επαγγελματικές σχέσεις 

 

Οι αρχές του κώδικα ηθικής και οι κανόνες του κώδικα συμπεριφοράς συνήθως 

εμφανίζονται σε ενιαίο κείμενο με τίτλο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση του ελεγκτικού επαγγέλματος ως Κώδικας Ελεγκτικής 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Ο Κώδικας στοχεύει βασικά στην ενθάρρυνση μιας 

ιδεατής συμπεριφοράς όντας παράλληλα ρεαλιστικός και επιδεκτικός επιβολής. 

Τονίζεται ότι για να είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός, ο Κώδικας πρέπει να 

απαιτεί συμπεριφορά μεταξύ της νόμιμης και της ιδεατής
35

. Ο κώδικας ελεγκτικής 

                                                             
35 Tidrick, Donald E., “Examining the Ethics Process”, The CPA Journal, May 2013 
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επαγγελματικής δεοντολογίας επιβάλλεται από την επαγγελματική οργάνωση που 

εκπροσωπεί το επάγγελμα σε εθνικό επίπεδο στα μέλη της, τα οποία εθελοντικά 

αποδέχονται τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς. Αυτός ο κώδικας γίνεται 

θεωρείται ότι επηρεάζει σημαντικά τη φήμη του επαγγελματικού κλάδου και την 

εμπιστοσύνη με την οποία τον αντιμετωπίζουν. 

 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα τα εμπειρικά δεδομένα και η αλληλεπίδραση 

μεταξύ νομικού πλαισίου και προτύπων συμμόρφωσης ενισχύουν την άποψη ότι η 

υιοθέτηση από το ελεγκτικολογιστικό επάγγελμα του ρυθμιστικού πλαισίου που 

βασίζεται σε αρχές, πρέπει να αντικαταστήσει το προβληματικό παραδοσιακό πλαίσιο 

που βασίζεται στους κανόνες
36

. 

 

Αρχές Δεοντολογίας 

Το ΔΠΕ 200 συγκεντρώνει τις αρχές δεοντολογίας οι οποίες διέπουν τις 

επαγγελματικές ευθύνες του ελεγκτή. Αυτές είναι :  

• η ανεξαρτησία  

• η ακεραιότητα, δηλαδή η ευθύτητα και η ειλικρίνεια σε όλες τις επαγγελματικές 

και επιχειρηματικές σχέσεις. 

• η αντικειμενικότητα, δηλαδή να μην επιτρέπεται η προκατάληψη, η σύγκρουση 

συμφερόντων ή η κατάχρηση επιρροής άλλων που παρακάμπτει την επαγγελματική ή 

εμπορική κρίση. 

• η εχεμύθεια, δηλαδή να τηρείται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών σχέσεων και, 

συνεπώς, να μην αποκαλύπτεται οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτους χωρίς τη 

κατάλληλη και ειδική αρμοδιότητα, ή χωρίς νομικό ή επαγγελματικό δικαίωμα ή η 

υποχρέωση να γνωστοποιηθεί, ούτε να χρησιμοποιούνται πληροφορίες για 

προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων. 

• η επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια, για τη διατήρηση επαγγελματικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι ο 

πελάτης ή ο εργοδότης να λαμβάνει τις κατάλληλες επαγγελματικές υπηρεσίες με 

βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην πράξη, της νομοθεσίας και των τεχνικών και να 

                                                             
36

 Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος, «Ελεγκτικές Εταιρείες: Αποτυχίες, Σκάνδαλα και Προτάσεις 

αποφυγής τους», Επιστημονικό Marketing Management, www.epistimonikomarketing.gr , 
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2012. 

http://www.epistimonikomarketing.gr/


Τσίρκος Κ. Ευθύμιος 

Ωραιοποίηση Οικονομικών Πληροφοριών και ο Ρόλος του Ελεγκτικολογιστικού 

Επαγγέλματος : Θεωρητική και Ερευνητική Προσέγγιση 

 

 59 

 

ενεργεί με επιμέλεια και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές και τα επαγγελματικά 

πρότυπα. 

• η επαγγελματική συμπεριφορά, δηλαδή η συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους 

και κανονισμούς και η αποφυγή κάθε ενέργειας που απαξιώνει το επάγγελμα. 

• τα τεχνικά πρότυπα. 

 

Οι αρχές αυτές που επιβάλλονται από τα αποδεκτά και εφαρμοστέα ελεγκτικά 

πρότυπα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη δομή και διάρκεια του ελέγχου. 

 

Δόμηση  

Οι προσεγγίσεις της δόμησης του ελέγχου είναι αρκετές και οι διαφορές τους 

δεν απαγορεύουν σε καμία περίπτωση τη χρήση της μιας ή της άλλης, καθώς δεν 

υφίσταται απόλυτα ορθότερη προσέγγιση έναντι των υπολοίπων. Επίσης κάθε 

διαφορετικός τύπος δόμησης διαχρονικά προσαρμόζεται και εμπλουτίζεται ανάλογα 

με τον εκάστοτε ελεγκτικό και επιχειρησιακό κίνδυνο.  

 

Η κλασσική προσέγγιση δόμησης του ελέγχου
37

, η συστημική, απαρτίζεται από 

τα παρακάτω στάδια, χωρίς να απαιτείται η συγκεκριμένη σειρά ολοκλήρωσής τους 

ούτε η ολοκλήρωση του ενός πριν την έναρξη άλλου. 

• έναρξη του ελέγχου : αποτελεί το στάδιο του προσανατολισμού και των 

εισαγωγικών πληροφοριών για την επιχείρηση, τις συνθήκες λειτουργίας και το 

περιβάλλον της. Συγκεντρώνονται βασικές πληροφορίες για τον κλάδο, για το 

πλαίσιο λειτουργίας και τις καταστατικές κανονιστικές ρυθμίσεις και για την 

εκτίμηση της πιθανότητας παραβάσεων ή δόλιων πράξεων. 

• προκαταρτική αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου μέσω δικλείδων 

ασφαλείας : συμπεριλαμβάνει ελέγχους δικλείδων ασφαλείας στο λογιστικό κύκλωμα 

διαφόρων περιοχών όπως προμήθειες, πωλήσεις, πάγια, αποθέματα και αξιολόγηση 

της σημαντικότητας πιθανών αποκλίσεων. 

• αξιολόγηση εσωτερικού ελέγχου : με την ολοκλήρωση της προκαταρτικής, η τελική 

αξιολόγηση είναι αυτή που καθορίζει την έκταση των επαληθευτικών και ελεγκτικών 

διαδικασιών.  

                                                             
37

 Καζαντζής, Ι.Χ. , «Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, μια συστηματική προσέγγιση Εννοιών 
Αρχών και Προτύπων», εκδόσεις Business Plus, Πειραιάς, 2006 
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• άμεσες επαληθευτικές δοκιμασίες : είτε με χαμηλό είτε με υψηλό βαθμό 

εμπιστοσύνης στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου η διενέργεια ελεγκτικής 

τεκμηρίωσης είναι απαραίτητη. 

• ολοκλήρωση ελέγχου : ο ελεγκτής συνθέτει, αξιολογεί και συνοψίζει το αποδεικτικό 

υλικό που συγκέντρωσε πριν καταλήξει στο τελικό συμπέρασμα για την ορθότητα και 

αντικειμενικότητα των οικονομικών καταστάσεων. 

• έκφραση γνώμης : ένα από τα τέσσερα είδη γνώμης (εκ των οποίων το ένα η 

άρνηση γνώμης) που αναλύθηκαν στο πρώτο (1
ο
) κεφάλαιο, θα επιλέξει ο ελεγκτής 

για να διατυπώσει τη σύμφωνη ή επιφυλακτική ή αρνητική γνώμη του. 

 

Επαγγελματικές Σχέσεις 

Ο ελεγκτής έχει διαμεσολαβητικό ρόλο στη γνωστοποίηση των οικονομικών 

και λογιστικών πληροφοριών και οφείλει να είναι ανεξάρτητος ανάμεσα στους 

συντάκτες και τους χρήστες των δημοσιευμένων στοιχείων. 

 

Στα πλαίσια της ανάληψης ενός ελέγχου ο ελεγκτής διατηρεί επαγγελματικές 

σχέσεις με τέσσερις σημαντικές ομάδες : 

• Διοίκηση : ο ελεγκτής αποκτά τις πληροφορίες με την άδεια της διοίκησης η οποία 

στα πλαίσια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης αποδέχεται να διατεθούν στον έλεγχο όλα 

τα πιθανά στοιχεία της εταιρείας που θα χρειαστούν. Τονίζεται ότι το ενδιαφέρον για 

την ευημερία της εταιρείας από την πλευρά του ελεγκτή πρέπει να μετριάζεται από 

μια στάση επαγγελματικού σκεπτικισμού σε ότι αφορά τις διαβεβαιώσεις της 

διοίκησης. 

• Διοικητικό Συμβούλιο : το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης επιχείρησης 

είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο που έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της 

λειτουργίας της εταιρείας κατά τρόπο που να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα 

συμφέροντα των μετόχων της. Η σχέση του ελεγκτή με το Διοικητικό Συμβούλιο 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση του συμβουλίου. Όταν το συμβούλιο 

έχει στη σύνθεσή του ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τότε το συμβούλιο ή η 

αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη κυρίως από τα ανεξάρτητα μέλη του 

συμβουλίου μπορεί να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά μεταξύ ελεγκτή και διοίκησης. 

• Εσωτερικοί Ελεγκτές : η συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητου ελεγκτή και εσωτερικού 

είναι απαραίτητη καθώς ο εξωτερικός ελεγκτής έχει άμεσο και πρωτογενές 

ενδιαφέρον για το έργο του εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 610 η εργασία 
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ου εσωτερικού ελεγκτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να συμπεριληφθεί στον 

εξωτερικό έλεγχο, αφού διαπιστωθεί η επάρκεια και αντικειμενικότητά του 

επαγγελματία και η ποιότητα της εργασίας του. 

• Μέτοχοι : Ο ελεγκτής έχει μια σημαντική ευθύνη έναντι των μετόχων που είναι οι 

κύριοι χρήστες της έκθεσης του  και ουσιαστικά αυτοί που παραγγέλλουν τον έλεγχο 

για να διαπιστώσουν την ορθή διαχείριση των επιχειρησιακών θεμάτων από τη 

διοίκηση. Συνήθως δεν αναμένεται να υπάρχει προσωπική επαφή μεταξύ Ελεγκτή και 

μετόχων. 

• Μπορεί κανείς πλέον να προσθέσει στους επαγγελματίες με τους οποίους σχετίζεται 

ο ελεγκτής τους κρατικούς φορολογικούς ελεγκτές. Ο φορολογικός έλεγχος των 

ορκωτών ελεγκτών σε δεύτερο στάδιο ελέγχεται και από τους υπαλλήλους των ΔΟΥ, 

με τους οποίους πρέπει επίσης να συνεργαστούν και πιθανώς να τους παραδώσουν 

σχετικά αρχεία και τμήματα του Ελέγχου τους. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο 

έλεγχος δείγματος εταιρειών που έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό εντός του 2012 

και αφορούσε τη χρήση 2011 (πρώτη χρονιά εφαρμογής), βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

4.2. Η Σύγχρονη Πραγματικότητα  

 

4.2.1. Κρίση Εμπιστοσύνης 

 

Όπως αναφέρεται σε διάφορα σημεία της παρούσας εργασίας, το κύμα αποκαλύψεων 

χρηματοοικονομικών σκανδάλων στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο 

υπήρξε πρωτόγνωρο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας 

του 2000. Η παραποίηση, η μη ηθική εταιρική συμπεριφορά και τα περισσότερα 

οικονομικά σκάνδαλα και αποτυχίες γνώρισαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξή τους από τη 

δεκαετία του 1920
38

. Οι διαστάσεις επιδημίας που προσέλαβαν τα κρούσματα 

λογιστικής απάτης σε παγκόσμιους επιχειρηματικούς κολοσσούς (κυρίως των ΗΠΑ) 

ήταν φυσικό να οδηγήσουν σε κρίση εμπιστοσύνης για τις δημοσιευόμενες 

ελεγχθείσες λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες και σε μεταστροφή της σχεδόν 

τυφλής εμπιστοσύνης που είχαν οι επενδυτές σε αυτές, μέχρι την αποκάλυψη των 

πρόσφατων σκανδάλων, σε αμφιβολία και αμφισβήτηση. Σημειώνεται ότι πριν από τα 

                                                             
38

 Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος, «Ελεγκτικές Εταιρείες: Αποτυχίες, Σκάνδαλα και Προτάσεις 

αποφυγής τους», Επιστημονικό Marketing Management, www.epistimonikomarketing.gr , 
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2012. 

http://www.epistimonikomarketing.gr/
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πρόσφατα χρηματοοικονομικά σκάνδαλα, η εμπιστοσύνη του κράτους, των 

επιχειρήσεων και του κοινού, ως προς την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων θεωρούνταν δεδομένη εξαιτίας κυρίως της επαγγελματικής 

δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα του ελεγκτή – λογιστή και των κανόνων 

συμπεριφοράς που αυτός ακολουθεί.  

 

Συνεπώς τα παραδείγματα όπου οι ελεγκτές έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη 

του κοινού υπήρξαν πολλά, αλλά φυσικά αυτό δεν περιλαμβάνει όλα τα μέλη του 

κλάδου. Αφορά κυρίως μεμονωμένα περιστατικά ανθρώπων, που χαρακτηρίζονται 

από απληστία και δόλο. Η αμαύρωση της συνολικής εικόνας του κλάδου είχε ως 

αποτέλεσμα ένα κλίμα καχυποψίας για το ελεγκτικολογιστικό επάγγελμα με 

αποτέλεσμα μεγάλες επενδυτικές τράπεζες να σημειώνουν ότι πλέον ακόμα και όταν 

η κερδοφορία των επιχειρήσεων παρουσιάζει βελτίωση κανείς δεν γνωρίζει από πού 

θα ξεσπάσει το επόμενο σκάνδαλο και να αμφισβητούν την εγκυρότητά των 

βελτιωμένων στοιχείων των επιχειρήσεων. Οι περιπτώσεις ελεγκτικών εταιρειών που 

σχετίσθηκαν με σημαντικά φαινόμενα μη έγκυρης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης αφορούν τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες των ΗΠΑ, γνωστές και ως 

«τέσσερις μεγάλες» που μέχρι και τη δεκαετία του ’80 ήταν «οκτώ μεγάλες». Το 

2001 μετά από μια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων έγιναν πέντε. Η πέμπτη, η 

Arthur Andersen, κατέρρευσε μαζί με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Enron το 

2002 όταν θεωρήθηκε ένοχη για την παραποίηση των λογιστικών βιβλίων, έτσι ώστε 

η πραγματική της οικονομική κατάσταση να συγκαλύπτεται και οι μέτοχοι να έχουν 

μια ωραιοποιημένη, ιδανική εικόνα. Οι ευθύνες της ελεγκτικής εταιρείας, όπως 

καταλογίστηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη, ήταν τόσο σοβαρές ώστε ο 

ένδοξος κύκλος της τερματίστηκε μαζί με αυτόν της Enron.  

 

Αίτια κρίσης εμπιστοσύνης 

Στο σημείο αυτό γίνεται προσπάθεια ομαδοποίησης των λόγων που έφεραν το 

επενδυτικό κοινό σε κρίση εμπιστοσύνης προς το ελεγκτικολογιστικό επάγγελμα. Οι 

αιτίες αυτές είναι οι παρακάτω : 

 η απόλυτη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εντολέα – πελάτη 

(ελεγχόμενης εταιρείας) και της ελεγκτικής εταιρείας, η οποία κρίνεται ως η 

βασική γενεσιουργός αιτία, 
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 η προκληθείσα διάβρωση στην ανεξαρτησία του ελεγκτή λόγω του στόχου 

της μεγέθυνσης των εργασιών του, 

 η ανάπτυξη μεροληψίας υπέρ της ελεγχόμενης εταιρείας λόγω του στόχου 

της μεγέθυνσης των εργασιών τους, 

 η ανάπτυξη μεροληψίας υπέρ της ελεγχόμενης εταιρείας ως απόρροια 

έλλειψης ηθικής συμπεριφοράς και προσωπικής ακεραιότητας από μέρους 

του ελεγκτή. 

Οι αιτίες αυτές προκαλούν σύγκρουση μεταξύ ηθικής και επαγγελματικών – 

οικονομικών στόχων του ελεγκτή και του ελεγχόμενου.  

 

Αντιμετώπιση ηθικού διλήμματος 

Η σύγκρουση συμφερόντων ελεγκτή και ελεγχόμενου και σε πολλές 

περιπτώσεις η επιλογή της συμπόρευσής τους προς την κάλυψη συγκεκριμένων 

πληροφοριών κοινή συναινέσει και με από κοινού οφέλη, προκαλούν ηθικά 

διλήμματα στα οποία καλείται να απαντήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής άμεσα και 

αποφασιστικά. Συνεπώς κατά τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου ένας 

επαγγελματίας ελεγκτής, ή και λογιστής, μπορεί να κληθεί να επιλύσει μια 

σύγκρουση  με τις θεμελιώδεις αρχές όπως αναφέρθηκαν στην ενότητα 3.1.3. 

προηγουμένως. 

Κατά την έναρξη μίας επίσημης ή άτυπης διαδικασίας επίλυσης της 

σύγκρουσης, τα ακόλουθα στοιχεία
39

, είτε μεμονωμένα είτε μαζί με άλλους 

παράγοντες, μπορεί να είναι συναφή με τη διαδικασία επίλυσης:  

• ουσιώδη πραγματικά περιστατικά 

• ηθικά ζητήματα που εμπλέκονται 

• οι θεμελιώδεις αρχές που συνδέονται με το εν λόγω θέμα 

• οι βεβαιωμένες εσωτερικές διαδικασίες και 

• οι εναλλακτικοί τρόποι δράσης. 

Αφού εξεταστούν οι σχετικοί παράγοντες και αξιολογώντας το βάρος των 

συνεπειών κάθε πιθανής πορείας δράσης, ο ελεγκτής καθορίζει την κατάλληλη. Εάν 

το θέμα παραμένει ανεπίλυτο, ο ελεγκτής μπορεί να διεξάγει διαβουλεύσεις με άλλα 

αρμόδια πρόσωπα εντός της ελεγχόμενης οντότητας για να βοηθήσει στην επίλυση. 

Όταν ένα θέμα αφορά μια σύγκρουση με έναν ελεγχόμενο, ή εντός αυτού, ο ελεγκτής 

                                                             
39

 «Kώδικας δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC)»,  

(http://elg-v.blogspot.gr/2010/10/k-ifac.html), 2010 

http://elg-v.blogspot.gr/2010/10/k-ifac.html
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θα πρέπει να καθορίσει εάν θα διαβουλεύεται με όσους είναι επιφορτισμένοι με τη 

διακυβέρνηση του οργανισμού, όπως είναι το διοικητικό συμβούλιο ή η επιτροπή 

ελέγχου. 

Αν μια σημαντική σύγκρουση δεν μπορεί να επιλυθεί, ο ελεγκτής μπορεί να 

εξετάσει τη λήψη επαγγελματικών συμβουλών από την επαγγελματική του οργάνωση 

(Σ.Ο.Ε.Λ.) ή από νομικούς συμβούλους της εταιρείας του. Μπορεί να λάβει 

καθοδήγηση σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας, χωρίς να παραβιάζει τη θεμελιώδη 

αρχή της εμπιστευτικότητας, εάν το θέμα έχει συζητηθεί με τον ελεγχόμενο, 

απόρρητα, ή με το νομικό του σύμβουλο. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η 

αντιμετώπιση διαπίστωσης μιας απάτης, όπου εξετάζεται η λήψη νομικών 

συμβουλών για να διαπιστώσει αν υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης, χωρίς να 

παραβιάζεται η ευθύνη του ελεγκτή στην τήρηση εχεμύθειας. 

Εάν, μετά την εξάντληση όλων των σχετικών δυνατοτήτων, το ηθικό δίλημμα 

παραμένει άλυτο, ο ελεγκτής θα πρέπει να αρνηθεί τη διατήρηση σύνδεσης με το 

θέμα δημιουργίας της σύγκρουσης και να εξακριβώσει αν, υπό αυτές τις περιστάσεις, 

είναι σκόπιμο να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη ανάθεση εκφράζοντας άρνηση 

γνώμης. 

 

4.2.2. Αποκατάσταση του Κύρους του Επαγγέλματος 

 

Τα πρόσφατα γεγονότα με οικονομικές απάτες σε διάφορα κράτη του κόσμου 

κλόνισαν την εμπιστοσύνη του κόσμου στους ελεγκτές και τις εταιρείες τους. Ο 

πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων για Λογιστές (IESBA) Jörgen 

Holmquist, ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του σε τέτοια φαινόμενα, 

πιστεύει ότι οι κανόνες δεοντολογίας και η πιστή εφαρμογή τους θα αποκαταστήσουν 

το κύρος του επαγγέλματος
40

.  

 

Στην κατεύθυνση αυτή ρυθμιστικές αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής έχουν 

διερευνήσει ενεργά τρόπους ενίσχυσης της ποιότητας ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων και μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας στις διαδικασίες 

ελέγχου, καθώς και για την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή. 

                                                             
40

 Jörgen Holmquist, «Η δεοντολογία θα αποκαταστήσει το κύρος του επαγγέλματος», 

(συνέντευξη), Accountancy Greece, σελ. 22 – 25,  Απρίλιος/Μάιος/Ιούνιος 2013 

Ο Jörgen Holmquist είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για 
Λογιστές (IESBA) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC)  
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Ωστόσο παράλληλα με αυτήν την προσπάθεια, προς την αντίθετη κατεύθυνση 

κινούνται φαινόμενα ωραιοποιήσεων λογιστικών και οικονομικών πληροφοριών, 

κατά τα οποία εξακολουθούν να διενεργούνται σημαντικές λογιστικές απάτες. Κατά 

συνέπεια εξάγεται η εκτίμηση ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε 

κρίση εμπιστοσύνης προς το ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα. 

 

Αν και το επάγγελμα δεν έχει γίνει δέκτης τόσο μεγάλης κριτικής όσο οι 

οργανισμοί αξιολόγησης και οι τράπεζες, αναφορικά με την παγκόσμια οικονομική 

κρίση, εντούτοις είναι βέβαιο ότι δεν αντιμετωπίζεται με το θετικό τρόπο που 

αντιμετωπιζόταν πριν από κάποια χρόνια και υπάρχει ακόμη πολύ δουλειά που πρέπει 

να γίνει. Αυτό που ίσως πολύς κόσμος δε γνωρίζει είναι ότι οι επαγγελματίες λογιστές 

και ελεγκτές έχουν δεσμευτεί να τηρούν τους αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας που 

αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί σε 

διεθνές επίπεδο μία εύρωστη και ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων και οδηγιών  για 

τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές. Ωστόσο, ορισμένοι επαγγελματίες 

μπορούν να επιλέξουν να μην ακολουθούν τους κανόνες, και εδώ έγκειται το 

πρόβλημα. Είναι σχετικά μικρός ο αριθμός των ελεγκτών – λογιστών που 

διαπράττουν απάτη, αλλά αυτές οι περιπτώσεις παίρνουν δημοσιότητα και έτσι τελικά 

πλήττονται όχι μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι αλλά και η φήμη του συνόλου του 

επαγγέλματος.  

 

Ο Jörgen Holmquist (2013) πιστεύει ότι με την αύξηση της ευαισθητοποίησης 

ως προς τον Κώδικα και τη συνέχιση ανάπτυξης αξιόπιστων και εύλογων λύσεων, το 

ευρύ κοινό θα συνειδητοποιήσει ότι οι επαγγελματίες λογιστές 

(συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών) έχουν δεσμευτεί να ενεργούν δεοντολογικά 

και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και ότι οι επίορκοι ελεγκτές – 

λογιστές αποτελούν μια μικρή μειοψηφία. Επιπλέον αναφέρει πως οι απαιτήσεις 

δεοντολογίας, είτε έχουν συμπεριληφθεί σε νόμους και κανονισμούς, είτε όχι, 

προσφέρουν στους επαγγελματίες τις οδηγίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων 

πίεσης και ηθικών διλλημάτων καθώς επίσης την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών και εργοδοτών τους με την κατανόηση και ικανοποίηση των προσδοκιών 

τους.  
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► Στα πλαίσια της χάραξης πολιτικής για ενίσχυση της ποιότητας ελέγχου και 

της λήψης μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας στον  έλεγχο, καθώς και για την 

περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, ως αποτελεσματικό μέτρο 

μπορεί να αναφερθεί η υποχρέωση ανάθεσης του ελέγχου σε διαφορετικό ελεγκτή ή 

ελεγκτική εταιρεία ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Στην αρθρογραφία ο 

έλεγχος με μία τάση ελέγχου και της προηγηθείσας εργασίας ανταγωνιστών 

συναδέλφων ελεγκτών, αναφέρθηκε ως «έλεγχος με ζήλο» ή “zealous auditing”. 

Αυτό συμβαίνει υποχρεωτικά στην Ελλάδα έχοντας περιβληθεί και από νομική ισχύ, 

ιδιαίτερα για τις εισηγμένες εταιρείες. Αντίθετα με την Ελλάδα σε άλλες χώρες αυτό 

το μέτρο δεν τηρείται δημιουργώντας ένα επιρρεπές περιβάλλον στη μεροληψία και 

αυξάνοντας την έκθεση σε ηθικά διλλήματα. Για παράδειγμα η ανεπάρκεια των 

μεταρρυθμίσεων ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο
41

 που βρίσκονται σε εξέλιξη, 

προβληματίζει δίκαια ομάδα μεγάλων θεσμικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των RPMI Railpen και Legal & General.  

Το γεγονός ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι «μεγάλες 4» ελεγκτικές εταιρείες 

κατέχουν το μεγαλύτερης κλίμακας ελεγκτικό έργο είναι αρχικά ένα εμπόδιο στις 

μεταρρυθμίσεις, ενώ η κατάσταση γίνεται χειρότερη, επειδή οι ίδιες οι ελεγχόμενες 

αποφεύγουν να αλλάζουν ελεγκτή για λόγους κόστους και συντηρητισμού. Το ένα 

τρίτο των εταιρειών του FTSE 100 του Λονδίνου είχαν το ίδιο ελεγκτή για 

περισσότερα από 20 χρόνια και τα δύο τρίτα για πάνω από μια δεκαετία. Αυτό 

αποτελεί ένα κενό που πρέπει να αλλάξει, την εποχή που άλλες χώρες με μικρότερη 

παράδοση στον κλάδο έχουν υιοθετήσει και τηρούν τέτοια μέτρα αρκετά χρόνια 

(όπως και η Ελλάδα). Η αλλαγή της ανάθεσης ελέγχου είναι ο μοναδικός τρόπος για 

να διασφαλιστεί ότι το ελεγκτικό έργο, σε εύθετο χρόνο, πραγματικά ελέγχεται με τη 

σειρά του.  

Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι ηπιότερες κατευθυντήριες γραμμές 

«συμμόρφωσης ή εξήγησης» ή “comply or explain principle” επιφέρουν αλλαγές 

ούτως ή άλλως και η υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτών κινδυνεύει να αποκλείσει την 

εταιρεία που θα μπορούσε να κάνει την καλύτερη δουλειά. Για παράδειγμα η HSBC 

έχει αλλάξει ελεγκτές. Η Barclays πρόκειται να πράξει το ίδιο, μετά από 117 χρόνια. 

Αν λοιπόν οι αλλαγές είναι ευπρόσδεκτες, σίγουρα ένας έλεγχος των προηγούμενων 

ελεγκτικών διαδικασιών και εργασιών θα άξιζε τον κόπο. Ο «έλεγχος με ζήλο», ή 
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“Zealous auditing” δεν είναι πανάκεια. Αλλά είναι μια βασική εγγύηση για τους 

επενδυτές. 

 

► Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι στις ΗΠΑ ο νόμος Sarbanes–Oxley Act 

(SOX) (νέων ή βελτιωμένων προδιαγραφών για τα διοικητικά συμβούλια 

εισηγμένων, τον τρόπο διαχείρισης και τις δημόσιες λογιστικές εταιρείες – 

ελεγκτικές) σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των ελεγκτικών 

εταιρειών απαγόρευσε την παροχή ορισμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, οι 

οποίες θεωρείται ότι συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων, όπως : 

- Τήρηση λογιστικών βιβλίων 

- Σχεδιασμός οικονομικών πληροφοριακών συστημάτων 

- Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

- Χρηματιστηριακές – επενδυτικές συμβουλές. 

Επιπρόσθετα ορίζει ότι οι ελεγκτές δεν πρέπει να εργάζονται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα για την ίδια εταιρεία, καθώς κάτι τέτοιο θεωρείται ότι δημιουργεί 

στενότερες σχέσεις από το επιτρεπτό και διακυβεύεται η ανεξαρτησία και αξιοπιστία 

του ελέγχου.  

 

Προτάσεις 

Στο σημείο αυτό και με τη βοήθεια της αρθρογραφίας συνοψίζονται ορισμένες 

γενικές κατηγορίες προτάσεων για την αποκατάσταση της πληγείσας υπόληψης του 

ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος και αποφυγής μελλοντικών φαινομένων 

ωραιοποίησης – απάτης και πιθανών ελεγκτικών αποτυχιών. Ο Παπαδόπουλος (2012) 

αναφέρει πως η ηθική ηγεσία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση 

της υπόληψης του κλάδου, δηλαδή της εμπιστοσύνης, της φήμης, της αναγνώρισης, 

του καλού ονόματος (reputation), ώστε να ξαναγίνουν οι ελεγκτές και οι λογιστές 

«θεματοφύλακες» του επενδυτικού κοινού σχετικά με την επιβεβαίωση της ακρίβειας 

και της πληρότητας της δημοσιευμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι 

κυριότερες προτάσεις λοιπόν είναι : 

 Η ηθική συμπεριφορά και την προσωπική ακεραιότητα να αποτελούν τους 

ακρογωνιαίους λίθους του επαγγέλματος. Έτσι όταν αντιμετωπίζεται 

οποιοδήποτε ηθικό δίλημμα σχετικά με κάποια ενέργεια, καλό είναι να 

θέτονται τα ακόλουθα ερωτήματα: 
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- η πράξη μας είναι νόμιμη; Θα παραβιαστεί οποιοσδήποτε νόμος 

προβαίνοντας σε αυτή την ενέργεια; 

- η πράξη είναι ισορροπημένη; Είναι δίκαια σε όλα τα μέρη που αναφέρεται, 

τόσο μακροχρόνια όσο και βραχυχρόνια; 

- θα είναι ευτυχισμένος ο επαγγελματίας με αυτή την πράξη, αν έμπαινε στη 

θέση κάποιου άλλου σχετιζόμενου ατόμου ή ομάδας ενδιαφερομένων; 

- η πράξη είναι σωστή; Μπορεί ο ελεγκτής να είναι περήφανος για τον εαυτό 

του για την πορεία της ενέργειάς στην οποία έχει προβεί; 

 Η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος να αποτελεί αποκλειστικό σκοπό 

στην άσκηση του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος και οι απαιτούμενες 

αλλαγές για την επίτευξή του. 

 Η υιοθέτηση του ελεγκτικολογιστικού πλαισίου που βασίζεται σε αρχές με 

αντικατάσταση του προβληματικού παραδοσιακού που βασίζεται στους 

κανόνες. 

 Η βελτίωση της ηθικής συμπεριφοράς των ασκούντων το ελεγκτικολογιστικό 

επάγγελμα. 

 

Συμπερασματικά τα αίτια της κρίσης της εμπιστοσύνης στο ελεγκτικό 

επάγγελμα είναι συγκεκριμένα και εύκολα στον εντοπισμό τους. Ο Κώδικας του 

IESBA καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές, το εννοιολογικό πλαίσιο και τις ειδικές 

απαγορεύσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας λογιστών και ελεγκτών. Όλοι οι 

επαγγελματίες πρέπει να είναι ενήμεροι για τα τμήματα του Κώδικα που σχετίζονται 

με την εργασία τους και θα τους βοηθήσει στην αντιμετώπιση ζητημάτων ηθικής – 

δεοντολογικής φύσης. Πέρα από τη μελέτη, γνώση και τήρηση των αρχών του 

Κώδικα, υπάρχουν πολλές προτάσεις για την αποκατάσταση της υπόληψης του 

επαγγέλματος και αποφυγής φαινομένων ωραιοποίησης – απάτης, που πρέπει να 

θεσμοθετηθούν ή απλά να επεκταθούν ή, αν ήδη προβλέπονται, να εφαρμοστούν 

αποτελεσματικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

 

5.1. Σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Στο εισαγωγικό πρώτο (1
ο
) κεφάλαιο η Εταιρική Διακυβέρνηση ορίστηκε ως η 

διαδικασία που επηρεάζεται από μια σειρά μηχανισμών, παραθέτοντας πρότυπα, 

βέλτιστες πρακτικές, και τις προσπάθειες όλων των συμμετεχόντων της εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία δημιουργεί ένα σύστημα ελέγχων και ισορροπιών με στόχο 

τη δημιουργία και την ενίσχυση της διαρκούς και βιώσιμης αξίας για τους μετόχους, 

με παράλληλη προστασία των συμφερόντων των άλλων ενδιαφερομένων 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη 

Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους της και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται 

οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει 

κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, 

οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η 

παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης. Η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση 

κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων, όσον αφορά αφενός στην αποτελεσματικότητα της εσωτερικής 

οργάνωσης και αφετέρου στο χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, μεγιστοποιώντας τις 

ωφέλειες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης η αυξημένη διαφάνεια που προάγει 

η εταιρική διακυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας στο 

σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και των 

δημόσιων οργανισμών και θεσμών. 

 

Σχετικά με τα φαινόμενα ωραιοποίησης οι διοικήσεις και γενικότερα τα όργανα 

της εταιρικής διακυβέρνησης των ελεγχόμενων εταιρειών διαδραματίζουν επίσης 

καθοριστικό ρόλο προκαλώντας τη μεροληψία των ελεγκτών υπέρ της απάτης ή του 
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λάθους που παραποιεί την οικονομική πληροφόρηση. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες 

αρκετές εμπειρικές ερευνητικές εργασίες στο χώρο της ελεγκτικής έχουν αποκαλύψει 

μια εκτεταμένη πρακτική παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων των 

επιχειρήσεων από τις διοικήσεις τους. Οι επιχειρησιακές απάτες μπορούν να 

ταξινομηθούν αρχικά σε δύο γενικές κατηγορίες : 

- απάτες εις βάρος των συμφερόντων της επιχείρησης  

- απάτες που ωφελούν την επιχείρηση. 

 

5.2. Οι Αρχές και τα Όργανα της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Φτάνοντας μια εταιρεία στη χρονική στιγμή της δημοσίευσης των οικονομικών 

καταστάσεών της και της διάθεσης των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

καλύτερη δυνατή ενημέρωσή των ομάδων ενδιαφερομένων του περιβάλλοντός της, 

έχουν προηγηθεί πολλές διαδικασίες και καταστάσεις που (πρέπει να) διασφαλίζουν 

την αντικειμενική, νομότυπη και ορθή εξαγωγή αποτιμήσεων, αποτελεσμάτων και 

γνωστοποιήσεων. Οι μεν καταστάσεις αφορούν τα υπάρχοντα όργανα και 

μηχανισμούς διοίκησης και λήψης αποφάσεων που έχουν συσταθεί, σύμφωνα με 

τους κανόνες (καταστατικό) κάθε εταιρείας που πρέπει σίγουρα να εκπληρώνουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που επιβάλλει η ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Οι δε διαδικασίες 

συμμορφωμένες επίσης με το κανονιστικό πλαίσιο, έχουν να κάνουν με τις 

απαραίτητες (υποχρεωτικές) και επιπρόσθετες ενέργειες, στις οποίες προβαίνουν τα 

ανωτέρω όργανα και διάφορα πρόσωπα εντός και εκτός της εταιρείας, με σκοπό την 

ομαλή διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματός της (άνοιγμα – απογραφή, αποφάσεις 

– έγκριση – δημοσίευση οικονομικών στοιχείων, ορισμός οργάνων – νόμιμων 

ελεγκτών, κλείσιμο – εξαγωγή αποτελέσματος κ.λπ.).  

 

Αυτές οι διαδικασίες και οι καταστάσεις που ισχύουν και μεταβάλλονται 

διαχρονικά, υπό τον τίτλο «Εταιρική Διακυβέρνηση», οφείλουν να συντελούν σε και 

να προκύπτουν από  διαφανείς και αξιόπιστους κανόνες λειτουργίας και 

παρακολούθησης που διασφαλίζουν τα συμφέροντα της εταιρείας, δηλαδή των 

μετόχων και εναρμονίζονται με νομικά, λογιστικά και ηθικά πρότυπα.  
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5.2.1. Φορείς και Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Πολλές εξελίξεις  και πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια των πρόσφατων δεκαετιών 

έχουν διαμορφώσει το σημερινό επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτές οι 

εξελίξεις τόνισαν την ανάγκη διασφάλισης της βιώσιμης πορείας και ευεξίας κάθε 

εταιρείας και των μετόχων της. Στις δεκαετίες του 1990’ και του 2000’, παράλληλα 

με την αποκάλυψη διάφορων περιπτώσεων ωραιοποίησης οικονομικών μεγεθών και 

σκανδάλων, η ανάπτυξη της εταιρικής διακυβέρνησης κινήθηκε στην κατεύθυνση της 

πρόληψης και αντιμετώπισης διαχειριστικών παραπτωμάτων και εταιρικών 

αδικοπραγιών, με σκοπό την προστασία μετόχων (shareholders) και άλλων 

ενδιαφερομένων (εργαζόμενοι, πιστωτές, πελάτες, κράτος – stakeholders). Οι 

αναμορφώσεις που ακολούθησαν αυτές τις εξελίξεις έγιναν σε συμμόρφωση με 

κανόνες εφαρμογής, αποδεκτά πρότυπα, πρακτικές και καθοδηγητικές αρχές από 

επαγγελματικούς οργανισμούς και εποπτικούς – ελεγκτικούς φορείς (Ελλάδα: 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ε.Λ.Τ.Ε., ΥΠ.ΟΙΚ., Π.Ε.Κ. κ.λπ.). 

 

Το θεμελιώδες και διαρκές ερώτημα
42

 είναι αν η βελτίωση στις συνθήκες της 

εταιρικής διακυβέρνησης θα έρθει με την κανονιστική συμμόρφωση σε πρακτικές ή 

η συνειδητοποίηση της ανάγκης για βελτίωση από τις διοικήσεις των εταιρειών με 

αυτορρύθμιση. Σύμφωνα με την εμπειρία των τελευταίων 15 ετών η πραγματικότητα 

είναι ότι κυρίως σε συγκεκριμένες περιοχές της διακυβέρνησης δεν έχει γίνει 

ουσιαστική πρόοδος παρά τις αλλαγές σε νομοθεσία και νοοτροπία. Σχετική έρευνα 

της Grant Thornton (βλ. ενότητα 2.2.) ανέδειξε ότι νομοθεσίες και κώδικες δεν 

έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα και ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των 

επιδόσεων μιας εταιρείας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και της ύπαρξης 

αυστηρότερου πλαισίου ρύθμισης.   

 

Η εταιρική διακυβέρνηση έχει μετατραπεί από σύνολο απαιτήσεων 

συμμόρφωσης σε επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων για τη δημιουργία αξίας για 

τους μετόχους (shareholders) και την προστασία των συμφερόντων των άλλων 
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ενδιαφερομένων (stakeholders)
43

. Την ανάγκη αυτή και τους τρόπους ικανοποίησής 

της  καλούνται να οριοθετήσουν, να ρυθμίσουν και να κατευθύνουν με διάφορα μέσα 

(εκπαιδευτικά, εποπτικά, κατασταλτικά) διάφοροι φορείς σχετιζόμενων 

πιστοποιημένων επαγγελματιών. 

 

Επαγγελματικοί – Εποπτικοί Φορείς Εταιρικής Διακυβέρνησης  

 

● Σε εθνικό επίπεδο ένα πλαίσιο δράσης σχετικά με τα όργανα και τις ενέργειες 

της εταιρικής διακυβέρνησης προσπαθεί να θέσει το Ελληνικό Συμβούλιο 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ)
44

. Το Συμβούλιο ιδρύθηκε το 2012, ως 

αποτέλεσμα της σύμπραξης της ΕΧΑΕ και του ΣΕΒ. Σκοπός του ΕΣΕΔ είναι να 

παρακολουθεί την εφαρμογή του «Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης», 

από τις ελληνικές επιχειρήσεις, και γενικότερα να λειτουργεί ως εξειδικευμένος 

φορέας για τη διάδοση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και την αύξηση της 

αξιοπιστίας της ελληνικής αγοράς μεταξύ των διεθνών και εγχώριων επενδυτών. Το 

ΕΣΕΔ είναι μέλος του European Corporate Governance Codes Network και expert 

contributor της World Bank για την έκθεση Doing Business για τον δείκτη Protecting 

Investors (www.doingbusiness.org ). 

Το ΕΣΕΔ λειτουργώντας ενεργά και διαδραστικά ασχολείται με : 

• τη διαρκή προσαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στις 

εκάστοτε συνθήκες και απαιτήσεις της Διεθνούς και Εσωτερικής Αγοράς,  

• την υποστήριξη και εκπαίδευση των ελληνικών επιχειρήσεων με στόχο την 

κατανόηση των αρχών του Κώδικα και την εκμάθηση της ουσιαστικής εφαρμογής 

τους,  

• την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Κώδικα, καθώς και την 

έκδοση σχετικών εκθέσεων με στατιστικά στοιχεία και προτάσεις βελτίωσης με βάση 
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 Rezaee, Zabihollah, Corporate Governance and Ethics, John Wiley & Sons, Inc., USA, 

2009, σελ. 28 – 29  
44 

Ιστοσελίδα Ομίλου Ελληνικών Χρηματιστηρίων (Hellenic Exchanges Group) 
http://www.helex.gr/el/esed 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ΕΧΑΕ) είναι Όμιλος 

εταιρειών που υποστηρίζουν την οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η 
ΕΧΑΕ και οι θυγατρικές της λειτουργούν τις οργανωμένες αγορές αξιών και παραγώγων, 

διενεργούν την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών, προμηθεύουν με 

ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής την ελληνική κεφαλαιαγορά και προωθούν την 
ανάπτυξη της χρηματιστηριακής παιδείας στη χώρα μας. 

http://www.helex.gr/documents/10157/2097921/HCGC_GR_20131022.pdf/e8e7b6da-6dd0-4c30-90e9-79fe9ca8383d
http://www.ecgcn.org/Member-organisations.aspx
http://www.doingbusiness.org/contributors/doing-business/greece
http://www.helex.gr/el/esed
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τα αποτελέσματα και με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των πρακτικών του Κώδικα 

και όχι τη στοχοποίηση των επιχειρήσεων.  

Στα όργανα του ΕΣΕΔ ακολουθείται η αρχή της ποικιλομορφίας και 

συμμετέχουν από την Ελλάδα και το εξωτερικό ειδικοί, από διάφορους τομείς όπως 

τον ελεγκτικό, τον επενδυτικό, τον επιχειρηματικό, τον εποπτικό, το νομικό, το 

συμβουλευτικό, το τραπεζικό και το χρηματιστηριακό τομέα. 

 

● Ένας ακόμη σημαντικός φορέας το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης 

(HACFE)
45

 αποτελεί τον επίσημο φορέα που προεκτείνει τις δράσεις στην Ελλάδα 

του διεθνούς Αμερικανικού Οργανισμού Association of Certified Fraud Examiners 

(www.acfe.com). Βασικός σκοπός του Hellenic ACFE, είναι να καταστεί ένα ισχυρό, 

αξιόπιστο και αποτελεσματικό όργανο στη μάχη κατά της απάτης και της διαφθοράς 

στη χώρα μας. Προς τούτο, ευελπιστεί να γίνει πόλος έλξης όχι μόνο όσων 

ασχολούνται επαγγελματικά με τέτοιου είδους θέματα, στους οποίους θα παρέχει τις 

δυνατότητες να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις 

ανησυχίες τους και να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή δράση, αλλά και κάθε 

τρίτου (επιχειρηματία, επαγγελματία, δημόσιου και ιδιωτικού φορέα), που έχει 

ανάλογο ενδιαφέρον ή πλήττεται από τέτοια φαινόμενα και επιζητεί συνδρομή για 

την αντιμετώπισή τους.  

Ειδικότερα, οι στόχοι του Ινστιτούτου είναι: 

• Η προώθηση της εκπαίδευσης και προαγωγή της διάδοσης γνώσεων και ικανοτήτων 

των μελών του στους συσχετιζόμενους χώρους του ελέγχου και της ασφάλειας. 

• Η προώθηση ελεύθερης ανταλλαγής τεχνικών, μεθόδων και προσεγγίσεων, μεταξύ 

των μελών του για επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον έλεγχο απάτης. 

• Η θέσπιση υψηλών προτύπων και η παροχή αξιόπιστων πιστοποιήσεων για τους 

Πιστοποιημένους Ελεγκτές Απάτης (Certified Fraud Examiners) μέσω της 

διαχείρισης ομοιόμορφων εξετάσεων. 

• Η προώθηση συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του δια της απόκτησης βαθμών 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Continuing Proffessional Education) για τις τρέχουσες 

εξελίξεις στο χώρο του ελέγχου απάτης, ώστε αυτό να αποβαίνει προς όφελος των 

ιδίων. 
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 Ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (Hellenic Association of Certified 
Fraud Examiners) http://acfe.gr/. 

http://www.acfe.com/
http://acfe.gr/
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• Η εκπροσώπηση των Πιστοποιημένων Ελεγκτών Απάτης (CFE) και η ενίσχυση της 

κοινής γνώμης, και της εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και 

τον επαγγελματισμό των Πιστοποιημένων Ελεγκτών Απάτης (CFE). 

• Η μετάδοση στη Διοίκηση, στους Ελεγκτές, στα Πανεπιστήμια και σε 

επαγγελματίες της σημασίας της καθιέρωσης του ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική οργάνωση και αξιοποίηση των πόρων στην καταπολέμηση απάτης. 

• Ο προσδιορισμός, η αποδοχή, η προώθηση και η υιοθέτηση προτύπων στα θέματα 

ελέγχου απάτης. 

• Η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός αυστηρού κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς 

και ηθικής. 

 

● Ο τρίτος φορέας που κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών είναι επαγγελματικός φορέας και σχετίζεται με 

ένα ιδιαίτερο μέρος της Εταιρικής Διακυβέρνησης, για το οποίο γίνεται ιδιαίτερη 

αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο, τον Εσωτερικό Έλεγχο. 

Ο σκοπός του Ινστιτούτου είναι αντίστοιχα παρόμοιος με τους ανωτέρω φορείς. 

Κυρίως το Ινστιτούτο στοχεύει στην προαγωγή της Ελεγκτικής Επιστήμης με 

εμπέδωση επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των µελών του, τη 

βελτίωση των όρων ασκήσεώς του επαγγέλματος των εσωτερικών ελεγκτών, τον 

προσδιορισμό αρχών (principles) και προτύπων (standards) που προάγουν την 

Ελεγκτική Επιστήμη και τη χορήγηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, τα οποία θα 

πιστοποιούν, ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του εσωτερικού ελέγχου. 

 

Αρχές, Κανόνες, Ρυθμίσεις 

 

Οι σχετικές αναφορές ή θεσπίσεις Νόμων σε εταιρική διακυβέρνηση γίνονται 

με το Ν.3873/2010, ο οποίος προσθέτει στο Ν.2190/1920 περίπτωση που εισάγει την 

έννοια της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες και το 

Ν.3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση», ο οποίος με τη σειρά του έχει δεχθεί 

αρκετές τροποποιήσεις, είτε από παραλήψεις, είτε λόγω του μεταβαλλόμενου 

περιβάλλοντος.  Η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό 

τμήμα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και περιέχει συγκεκριμένα 

απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία. 
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Στην Ελλάδα οι διαθέσιμες και επίσημες πηγές των Κωδίκων, Αρχών και 

Συστάσεων συνοψίζονται στα παρακάτω κείμενα
46

 : 

 Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εισιγμ. εταιρ.), ΕΣΕΔ, Νοέμβριος 

2013 

 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εισιγμ. εταιρ.), ΣΕΒ, Μάρτιος 2011 

 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εισιγμ. εταιρ.), σχέδιο προς διαβούλευση, 

ΣΕΒ, Νοέμβριος 2010 

 Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, ΣΕΒ, Ιούλιος 2001 

 Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα: Συστάσεις για τον Ανταγωνιστικό 

Μετασχηματισμό της, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Οκτώβριος 1999 

 

► Το σημαντικότερο κανονιστικό πλαίσιο της δομής, των συμμετεχόντων της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και της δράσης τους, για τις εισηγμένες εταιρείες αποτελεί 

ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο Ελληνικός Κ.Ε.Δ. είναι 

προσαρμοσμένος στην ελληνική νομοθεσία και την επιχειρηματική πραγματικότητα 

και έχει συνταχθεί με βάση την αρχή της «συμμόρφωσης ή εξήγησης» 

περιλαμβάνοντας έτσι και θέματα που ξεπερνούν τους υπάρχοντες νόμους και 

κανόνες. Αποτελεί ένα εργαλείο για τη συμμόρφωση των εισηγμένων εταιρειών στον 

Ν. 3873/2010  και την υποβολή της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. Ο πρόσφατος 

Κώδικας (Οκτώβριος 2013) αντικαθιστά τον ΚΕΔ του ΣΕΒ για εισηγμένες εταιρείες 

(Μάρτιος 2011). 

Με τον ΚΕΔ δεν επιβάλλονται υποχρεώσεις, αλλά εξηγείται πώς να 

υιοθετηθούν ορθές πρακτικές και διευκολύνεται η διαμόρφωση πολιτικών και 

πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, που θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 

συνθήκες κάθε εταιρείας. Ο Κώδικας αφορά τις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες με 

έδρα την Ελλάδα και περιλαμβάνει δύο ειδών διατάξεις: 

 «Γενικές αρχές», οι οποίες αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές που 

απευθύνονται σε όλες τις εταιρείες, εισηγμένες και μη, και  

 «Ειδικές πρακτικές», οι οποίες αναπτύσσουν περαιτέρω τη σχετική γενική 

αρχή και καθοδηγούν την εφαρμογή της στο πλαίσιο του ρυθμιστικού και 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εισηγμένων εταιρειών. 

Ο Κώδικας αποτελείται από τέσσερις ενότητες και πέντε παραρτήματα : 
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 European Corporate Governance Institute (ECGI), http://www.ecgi.org/ 

http://www.ecgi.org/
http://www.ecgi.org/
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• H πρώτη ενότητα αναφέρεται στο Δ.Σ. και περιλαμβάνει πρακτική 

καθοδήγηση και κατευθύνσεις όσον αφορά στην εκτέλεση των καταστατικών 

καθηκόντων του. Επίσης προτείνει τη δημιουργία επιτροπών που θα συνδράμουν 

στην εκπλήρωσή τους.  

• Η δεύτερη ενότητα θέτει γενικές αρχές και ειδικές πρακτικές για το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου. Το Σ.Ε.Ε. εξειδικεύεται σε ξεχωριστό παράρτημα με τίτλο 

«Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου».  

• Η τρίτη ενότητα άπτεται των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. προτείνοντας ένα 

πλαίσιο καθορισμού των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του 

σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

• Η τέταρτη ενότητα αφορά στις σχέσεις με τους μετόχους και περιλαμβάνει 

κατευθυντήριες γραμμές για την καλή πληροφόρηση και ενημέρωση τους για τις 

εταιρικές υποθέσεις και την ενεργό συμμετοχή τους σε βασικές στρατηγικές 

αποφάσεις, καθώς και την εξασφάλιση εύκολης και ισότιμης πρόσβασης σε 

πληροφορίες για τους μετόχους της μειοψηφίας, που σχετίζονται με τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

 

► Σε διεθνές επίπεδο η οικονομική ύφεση των αρχών της δεκαετίας του 2000, σε 

συνδυασμό με την μακροχρόνια, σταθερή  πτώση των κεφαλαιαγορών και τα μεγάλης 

προβολής οικονομικά σκάνδαλα, άνοιξε το δρόμο για μεταρρυθμίσεις. Ξεχωριστό σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί ο νόμος του Αμερικάνικου Κογκρέσου του 2002 για την 

αναμόρφωση των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης Ανώνυμων Εταιριών και την 

προστασία των επενδυτών, ο Sarbanes-Oxley (SOX). Μια από τις σημαντικότερες 

βελτιώσεις που εισήγαγε ο νόμος ήταν η ισχυροποίηση μιας ανεξάρτητης ελεγκτικής 

επιτροπής, αποτελούμενης από ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που 

έχει στόχο την συλλογή πληροφοριών από τη διεύθυνση, την υποστήριξη των 

εσωτερικών ελέγχων και τη συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές, με γνώμονα 

το συμφέρον των μετόχων. Η επιτροπή ουσιαστικά έχει αρμοδιότητες επίβλεψης, 

δίνοντας έτσι την αίσθηση ότι η εταιρεία ανεξαρτητοποιείται από τη διεύθυνση. 

Με βάση το SOX οι εταιρίες πλέον οφείλουν να ακολουθούν νέες οδηγίες όσον 

αφορά στις πληροφορίες που υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν. Επίσης οι 

διευθύνοντες και οι οικονομικοί σύμβουλοι των εταιριών έχουν υποχρέωση και 

ευθύνη να πιστοποιούν ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομικές εκθέσεις, είναι ακριβείς. Σε 
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περίπτωση που οι αναφορές της επιχείρησης κρίνεται ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, 

τα συγκεκριμένα πρόσωπα πέρα από τις ποινικές διώξεις που αντιμετωπίζουν, έχουν 

και την υποχρέωση να επιστρέψουν τις πρόσθετες αμοιβές τους για κάλυψη του 

κόστους αυτού. 

Τα βασικότερα σημεία της νομοθεσίας του SOX είναι τα ακόλουθα: 

- επιβολή ποινών σε πρόσωπα τα οποία εκουσίως έχουν καταστρέψει, αλλάξει, 

παραποιήσει αρχεία ή έχουν υπογράψει μη συμμορφωμένες με τη νομοθεσία 

χρηματοοικονομικές αναφορές, 

- απαγόρευση λήψης προσωπικών δανείων από τα στελέχη 

- αξιολόγηση των διαδικασιών ελέγχου της εγκυρότητας των οικονομικών αρχείων 

που αφορούν συναλλαγές, από εσωτερικούς ελεγκτές, 

- υποχρεωτική συνεργασία δύο συνεταίρων για την επικύρωση ενός ελέγχου 

- παραίτηση από το δικαίωμα της πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε περίπτωση 

ανάκλησης και αναθεώρησης του απολογισμού 

- ενημέρωση για αλλαγές στην ιδιοκτησία μετοχών 

- προστασία ατόμων που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις σε εταιρίες ή 

συμμετέχουν βοηθητικά σε σχετικές έρευνες. 

Σύμφωνα με το SOX oι εξωτερικοί ελεγκτές συνεργάζονται με την επιτροπή 

ελέγχου της ίδιας ελεγχόμενης εταιρείας – που πρέπει υποχρεωτικά να έχουν όλες οι 

εισηγμένες εταιρείες. 

 

5.2.2. Οι Συμμετέχοντες στην Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Ως συμμετέχοντες στη δομή, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης μπορούν να θεωρηθούν αρκετές ομάδες ενδιαφερομένων εντός και 

εκτός της οικονομικής οντότητας, όπως των διευθυντών, των στελεχών της εταιρείας, 

των επιτροπών διοίκησης, των ελεγκτών, του νομικού συμβουλίου, και των 

οικονομικών συμβούλων. 

 

Όργανα  

Όπως αναφέρθηκε διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων και επαγγελματιών 

συνεργατών όπως ελεγκτές, νομικό συμβούλιο, οικονομικοί σύμβουλοι, αναλυτές 

συνθέτουν τα όργανα της εταιρικής διακυβέρνησης. Η σημαντικότερη ομάδα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης για τους μετόχους και τους ελεγκτές είναι το Διοικητικό 
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Συμβούλιο. Αυτό το όργανο της ελεγχόμενης επιχείρησης είναι το ανώτατο 

συλλογικό όργανο που έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του ότι η επιχείρηση 

λειτουργεί κατά τρόπο που να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα 

των μετόχων της. Η σχέση του ελεγκτή με το Διοικητικό Συμβούλιο εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση του συμβουλίου. Όταν αυτό αποτελείται από 

εκτελεστικά (executive) μέλη της εταιρείας, η σχέση του ελεγκτή με το συμβούλιο 

μπορεί να είναι ίδια με εκείνη της σχέσης του ελεγκτή με τη διοίκηση. Ωστόσο όταν 

το συμβούλιο έχει στη σύνθεσή του ανεξάρτητα μη εκτελεστικά (non-executive) 

μέλη τότε είναι πιθανή μια διαφορετική σχέση. Τα ανεξάρτητα μέλη δεν είναι 

στελέχη ή υπάλληλο της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση το συμβούλιο ή η αρμόδια 

Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη κυρίως από τα ανεξάρτητα μέλη του συμβουλίου 

μπορεί να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά μεταξύ ελεγκτή και διοίκησης. 

 

Επιτροπές Διοίκησης (Βoard Commitees) 

Οι επιτροπές που οφείλει μία ελεγχόμενη εταιρεία (εισηγμένη) να διαθέτει 

εντός του συστήματος εταιρικής της διακυβέρνησης είναι
47

 : 

 

• Η ελεγκτική επιτροπή (audit committee) συστήνεται με στόχο την ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της 

εταιρείας. Η επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου και σκοπός της είναι να σχεδιάζει, να υποστηρίζει και να 

ελέγχει θέματα που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο, την διαχείριση 

χρηματοοικονομικού κινδύνου και την διεκπεραίωση των ελεγκτικών διαδικασιών.  

 

• Η επιτροπή αμοιβών και αποζημιώσεων (compensation committee) συγκροτείται 

για να διασφαλίζει ότι οι ρυθμίσεις των αποδοχών υποστηρίζουν τους στρατηγικούς 

στόχους της επιχείρησης και επιτρέπουν την πρόσληψη, την παροχή κινήτρων και τη 

διατήρηση των ανώτερων στελεχών, καθώς συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 

ρυθμιστικών αρχών και της διακυβέρνησης, ικανοποιώντας τις προσδοκίες των 

μετόχων και πάντα σύμφωνα με τις προσδοκίες του ευρύτερου πληθυσμού των 

εργαζομένων. Η Επιτροπή αμοιβών αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου η  πλειοψηφία των οποίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Η 
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επιτροπή αμοιβών, για να καθορίσει τους όρους και τα όρια των αμοιβών των 

διοικητικών στελεχών συνδέει τα μπόνους τους με δείκτες και όχι με συγκεκριμένα 

μεμονωμένα μεγέθη, π.χ. πωλήσεις. 

 

• Η επιτροπή διακυβέρνησης  (governance committee) αποτελείται από εκτελεστικά 

και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σκοπός της είναι 

οριοθέτηση ενός πλέγματος κανόνων, αρχών, δομών και πολιτικών που διέπουν την 

λειτουργία της  και το οποίο καθορίζει τον τρόπο που η εταιρία διοικείται, 

κατευθύνεται και ελέγχεται. 

 

• Η επιτροπή διορισμών (nominating committee) αποτελείται από τουλάχιστον τρία 

ανεξάρτητα μέλη και σκοπός της είναι η υποβολή προτάσεων και η παρακολούθηση 

των θεμάτων σχετικά με την επιλογή, ανανέωση ή αντικατάσταση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

• Η επιτροπή γνωστοποιήσεων (disclosure committee) έχει σκοπό την αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας των συστημάτων και των διαδικασιών τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί προκειμένου να βεβαιώνεται πως οι σημαντικές οικονομικές και άλλες 

πληροφορίες καταγράφηκαν, επεξεργάστηκαν, συγκεντρώθηκαν και διατέθηκαν στη 

Διοίκηση σε τέτοιο χρόνο που να επιτρέπει την έγκαιρη αξιοποίηση τους για την 

λήψη αποφάσεων.   

 

• Οι ειδικές επιτροπές (special committees) πρόκειται για επιτροπές που σχηματίζει 

το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να στηρίξουν στρατηγικές λειτουργίες της 

εταιρίας και την λήψη αποφάσεων σε θέματα χρηματοδότησης, σύνταξης 

προϋπολογισμών, νέων επενδύσεων, εξαγορών κ.α.. Η επιτροπή δύναται να 

αποτελείται τόσο από εκτελεστικά όσο και από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου.   
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5.3. Θεωρία Αντιπροσώπευσης και Πληροφόρηση 

 

5.3.1. Το Πρόβλημα της Αντιπροσώπευσης 

 

Το κλασικό πρόβλημα της αντιπροσώπευσης (agency problem) είναι σε γενικές 

γραμμές ο διαχωρισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ ιδιοκτησίας και 

ελέγχου-διαχείρισης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Το βασικό θέμα της Θεωρίας 

Αντιπροσώπευσης, η οποία εστιάζει στο εσωτερικό της επιχείρησης, είναι η 

κατανόηση της λήψης αποφάσεων και του ελέγχου σε επιχειρήσεις, όπου είναι 

δυνατό να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον εντολέα (principal) που 

δίνει εντολές και τον αντιπρόσωπο (agent) που τις δέχεται. Η βασική σχέση 

αντιπροσώπευσης δημιουργείται μεταξύ της διοίκησης και των μετόχων μιας 

επιχείρησης, όμως επεκτείνεται και στις σχέσεις ανάμεσα σε διοίκηση, μετόχους, 

πιστωτές και άλλους συμμετέχοντες (κράτος, πελάτες, εργαζόμενοι).  

 

Δύο βασικά προβλήματα είναι πιθανά να προκύψουν στη σχέση μεταξύ εντολέα 

και αντιπροσώπου
48

. Το πρώτο πρόβλημα παρουσιάζεται όταν υφίσταται σύγκρουση 

συμφερόντων μεταξύ εντολέα και αντιπροσώπου και το δεύτερο όταν είναι δύσκολος 

ο έλεγχος της Διοίκησης (αντιπρόσωπος) από την πλευρά των μετόχων (εντολέας), 

δηλαδή του κατά πόσο η Διοίκηση επιδιώκει το συμφέρον των μετόχων και δεν 

εμφανίζονται φαινόμενα καιροσκοπισμού. 

 

Σε μία ιδανική κατάσταση οι δυνάμεις της αγοράς θα είχαν τη δυνατότητα να 

επιβάλλουν στις επιχειρήσεις την ελαχιστοποίηση του κόστους και την υιοθέτηση 

μηχανισμών διακυβέρνησης, οι οποίοι θα τις διευκόλυναν στη συγκέντρωση 

εξωτερικών κεφαλαίων ευκολότερα. Αν και ο ανταγωνισμός αποτελεί μια ισχυρή 

δύναμη για να οδηγήσει στην επίλυση του προβλήματος της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, διατυπώνονται αμφιβολίες σχετικά με το γεγονός ότι από μόνος του 

μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Καθώς οι 

οικονομικοί πόροι είναι εξειδικευμένοι και μακροχρόνια δεσμευμένοι, οι 

επιχειρηματίες δεν μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν ανά πάσα στιγμή και τίθεται 

θέμα διαχείρισης. Συνεπώς οι χρηματοδότες χρειάζονται επιβεβαίωση ότι θα πάρουν 
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τα χρήματά τους πίσω με κάποια απόδοση και αυτή τη διασφάλιση προσφέρουν οι 

μηχανισμοί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 

Ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αντιπροσώπευσης είναι η σύναψη 

συμβολαίων ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Επίσης κρίνεται αναγκαίο να 

οριστεί ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων (residual control rights) σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, είτε ορίζονται είτε δεν ορίζονται αυτά τα θέματα από τα 

συμβόλαια αυτά. Υποθετικά, από τη στιγμή που οι χρηματοδότες διαθέτουν τα 

κεφάλαιά τους θα μπορούσαν να αποφασίζουν οι ίδιοι κάθε φορά που κάτι 

απρόσμενο συνέβαινε. Όμως, οι μέτοχοι δε διαθέτουν την πληροφόρηση ούτε τις 

απαραίτητες γνώσεις αλλά ούτε και το χρόνο για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Αυτός 

είναι άλλωστε και ο βασικός λόγος για τον οποίο αναθέτουν την εξουσία στη 

Διοίκηση. Ως συνέπεια, οι μάνατζερ συγκεντρώνουν τα περισσότερα δικαιώματα 

λήψης αποφάσεων (residual control rights) σε σύγκριση με τους μετόχους καθώς και 

τη διακριτική ευχέρεια διανομής κεφαλαίων. 

 

Επιπροσθέτως, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πληθώρα επενδυτών, αυτοί 

συνεισφέρουν σε πολύ μικρό ποσοστό με τα κεφάλαιά τους, ενώ παράλληλα δεν 

κατέχουν την αναγκαία πληροφόρηση με αποτέλεσμα να μην ασκούν ούτε τα 

δικαιώματα ελέγχου που τους αναλογούν. Επίσης, ο κάθε μικροεπενδυτής θεωρεί ότι 

οι υπόλοιποι μικροεπενδυτές δεν ενδιαφέρονται, με αποτέλεσμα να μην συμμετέχουν 

καν στις συνελεύσεις. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επηρεάσουν με 

κάποιο τρόπο τις ληφθείσες αποφάσεις, γεγονός που τους οδηγεί στην αδιαφορία.   

 

Συμπερασματικά η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι η συνδυασμένη δράση της 

διοίκησης της εταιρίας, του διοικητικού συμβουλίου και των μετόχων με σκοπό να 

πιστοποιηθεί το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην εν λόγω εταιρία θα έχουν 

δίκαιη συμμετοχή στα κέρδη της καθώς και στα περιουσιακά της στοιχεία. Ο έλεγχος 

μέσω των επιτροπών, αλλά και των εξωτερικών ελεγκτών κρίνεται από όλους 

επιβεβλημένος για τη διατήρηση της ποιότητας των πληροφοριών που μεταφέρονται 

από ομάδα σε ομάδα ενδιαφερομένων και των αποφάσεων που λαμβάνονται. Οι 

λόγοι που συνηγορούν σε αυτό είναι τα λάθη (σφάλματα) που πιθανώς θα γίνουν 

σκόπιμα η από αμέλεια στην οικονομική διαχείριση μίας επιχείρησης, ο έγκαιρος 
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εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων, η διατήρηση ορθής σχέσης 

ιδιοκτήτη και διαχειριστή στα πλαίσια της «ασύμμετρης πληροφόρησης». 

 

5.3.2. Προστασία της Αξιόπιστης Πληροφόρησης 

 

Ασύμμετρη πληροφόρηση (asymmetric information) προκύπτει όταν δύο πλευρές σε 

μια σχέση (συμβατική ή όχι) έχουν πρόσβαση σε διαφορετικού είδους και έκτασης 

πληροφόρηση σχετικά με θέματα τα οποία τους συσχετίζουν. Στο πλαίσιο αυτό 

κινείται και η σχέση εντολέα – αντιπροσώπου και το κενό της διαφοράς 

πληροφόρησης καλούνται να καλύψουν τα όργανα της διακυβέρνησης και οι 

εξωτερικοί ελεγκτές. 

 

Οι διάφορες επιτροπές που αναφέρθηκαν, μπορούν να συνδράμουν στην 

προστασία της αξιοπιστίας της οικονομικής πληροφόρησης για τους χρήστες της.  

• Η επιτροπή ελέγχου καλείται να διαπιστώνει την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου, 

μέσω της εφαρμογής της «καλής» εταιρικής διακυβέρνησης π.χ. ότι η αμοιβή των 

εξωτερικών ελεγκτών τους δεν ξεπερνά το 15% του τζίρου της ελεγκτικής τους 

εταιρείας, ώστε να αποφεύγεται η ευνοϊκή αντιμετώπιση της ελεγχόμενης. Για τις 

εισηγμένες το ποσοστό γίνεται αυστηρότερο σε 10% (total revenue from single client 

by CPA firm). Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας ελεγχόμενης η Enron η οποία 

καταλάμβανε μεγάλο μέρος του τζίρου της Arthur Andersen. 

• Η επιτροπή αμοιβών στα πλαίσια της διασφάλισης της αξιόπιστης πληροφόρησης 

οφείλει να ελέγχει τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, τον τρόπο και το 

υποκείμενο ορισμού τους. Σε περίπτωση που οι αμοιβές ορίζονται από τα ίδια τα 

στελέχη υφίσταται παραβίαση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης , κάτι που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί με διοικητικά ή και νομικά μέσα. Οι μάνατζερς πρέπει να 

έχουν βασικό μισθό και τα επιπλέον στοιχεία με βάση τα οποία πιθανώς επιτυγχάνουν 

bonus να μπορούν να ελέγχονται εύκολα (remuneration package). 

• Επίσης η επιτροπή γνωστοποιήσεων οφείλει τα κρίσιμα σημεία των οικονομικών 

πληροφοριών που φροντίζει να διατίθενται στη Διοίκηση, να είναι και στη διάθεση 

των μετόχων ώστε να επιτρέπεται η έγκαιρη αξιοποίηση τους. 

• Έπειτα ειδικές επιτροπές μπορούν να αναλαμβάνουν την πληροφόρηση των 

μετόχων για θέματα χρηματοδότησης, νέων επενδύσεων, εξαγορών και άλλων που 

αφορούν τους ιδιοκτήτες – μετόχους.  
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Σχετικά με την πληροφόρηση των μετόχων και την αξιοπιστία της ο Ελληνικός 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης στην τέταρτη ενότητα προβλέπει τις σχέσεις με 

τους μετόχους και περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις για καλή πληροφόρηση και 

ενημέρωσή τους για τις εταιρικές υποθέσεις και την ενεργό συμμετοχή τους σε 

βασικές στρατηγικές αποφάσεις. 

 

Ωστόσο παρά τα ορθώς προβλεπόμενα και προτεινόμενα προς τις εταιρείες για 

την καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση και την ορθότερη πληροφόρηση των μετόχων 

τους απαιτείται σημαντική πρόοδος για να αντιμετωπιστούν προκλήσεις σε θέματα 

που τα επηρεάζουν όπως  

- ο διαχωρισμός μεταξύ διοίκησης και μετόχων. 

- η ανεξαρτησία των μελών των Δ.Σ. 

- η υποστήριξη της ποικιλομορφίας των Δ.Σ. 

- η αξιολόγηση των επιδόσεων του Δ.Σ. 

- η οργάνωση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

- οι πολιτικές-πρακτικές ανάδειξης των μελών Δ.Σ. και των αμοιβών τους. 

- η παροχή αξιόπιστης και πλήρους πληροφόρησης και η δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης  

- η επέκταση της υιοθέτησης του αποδεκτού Κ.Ε.Δ. από όλες τις εταιρείες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

6.1. Βασικά Στοιχεία και Ρυθμιστικό Πλαίσιο 

 

Ο «Εσωτερικός Έλεγχος» αποτελεί ένα ξεχωριστό και ανεξάρτητο τμήμα που 

υπάγεται στη διοίκηση και λογοδοτεί σε αυτή και τη γενική συνέλευση των μετόχων. 

Ασχολείται με τον έλεγχο και την αξιολόγηση όλων των συστημάτων οργάνωσης και 

λειτουργίας της οικονομικής μονάδας. Έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη διοίκηση με 

σκοπό την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης, με το ελάχιστο 

δυνατό κόστος. Επίσης, έχει ως στόχο να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος δίνεται 

βαρύτητα στην διάκριση των εννοιών: (Α) του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου και 

(Β) του Εσωτερικού Ελέγχου αυτού καθεαυτού.  

 

(Α) Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control) αναφέρεται σε ένα 

πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών, οργανωμένο σε ένα ολοκληρωμένο ελεγκτικό 

σύστημα που χρησιμοποιεί η διοίκηση και αποσκοπεί στην εξάλειψη των φαινομένων 

αναποτελεσματικότητας του οργανισμού. Η οργάνωση των ΣΕΕ είναι μια σημαντική 

εργασία και προηγείται των ελέγχων, ενώ παράλληλα αποτελεί τον κύριο άξονα 

αποτελεσματικής εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών.  

 

Βασική προϋπόθεση για την κατάρτισή των ΣΕΕ είναι η ύπαρξη 

καταγεγραμμένων διαδικασιών οι οποίες ακολουθούνται από την επιχείρηση και αυτό 

διότι κάθε πρόγραμμα ελέγχου ακολουθεί βήμα προς βήμα τη ροή των εργασιών με 

βάση τα όσα ορίζουν οι καταγεγραμμένες αυτές διαδικασίες, ενώ μετά το πέρας των 

ελέγχων, αναθεωρούνται και βελτιώνονται από τους ελεγκτές με την εισαγωγή νέων 
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δεδομένων που προκύπτουν, κωδικοποιούνται και τέλος αν καταρτίζονται για πρώτη 

φορά, αρχειοθετούνται 
49

. 

 

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις αποτύπωσης, μελέτης και αξιολόγησης του ΣΕΕ 

διακρίνουν ως συστατικά στοιχεία τους το περιβάλλον του ελέγχου, την εκτίμηση των 

κινδύνων από την οικονομική μονάδα, τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, τα 

συστήματα επικοινωνίας και πληροφόρησης και την παρακολούθηση – διαχείριση 

του ΣΕΕ. Οι παράγοντες που συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητά του είναι : 

- Ένα προσωπικό με επαγγελματική επάρκεια και ευσυνειδησία  

- Οργανωτική δομή 

- Καλοσχεδιασμένο λογιστικό σύστημα 

- Περιορισμένη πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένα 

άτομα 

- Ύπαρξη υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών. 

Οι περιορισμοί που πιθανώς να δεχθεί η αποτελεσματικότητα των ΣΕΕ, μπορεί να 

οφείλεται σε παραβίαση κανόνων από την ίδια τη διοίκηση, λανθασμένη 

χρησιμοποίηση του συστήματος από το προσωπικό, οι συμπαιγνίες διαφόρων 

στελεχών. Ακόμη η παρανόηση λογιστικών εγχειριδίων και οδηγιών, η αμέλεια και 

κόπωση του ελεγκτή, οι απαιτήσεις προσαρμογής σε συχνές μεταβολές των 

παραμέτρων του επιχειρησιακού περιβάλλοντος είναι πιθανοί λόγοι είναι ικανά να να 

μηδενίσουν την αποτελεσματικότητα ενός ΣΕΕ. 

 

(B) Ο Εσωτερικός Έλεγχος από την άλλη πλευρά αποσκοπεί στην αξιολόγηση 

της επάρκειας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΕΕ και στο να προτείνει 

βελτιώσεις, όπου διαπιστώνονται αδυναμίες. Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως 

αντικειμενικό σκοπό έχει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, 

μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων και αναλύσεων με σκοπό την αξιολόγηση του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου η διοίκηση να διαχειρισθεί τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Εσωτερικός Έλεγχος 

αποσκοπεί στην εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη θωράκιση 

των συμφερόντων της επιχείρησης αλλά και των μετόχων. 
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Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια 

αναγκαία λειτουργία του management και είναι σημαντικός σύμβουλός σε όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα καθώς η επισήμανση των αδυναμιών έχει ως βασικό στόχο τη 

βελτίωση των συστημάτων λειτουργίας και όχι την επιβολή ποινών. Ο Εσωτερικός 

Έλεγχος δεν υποκαθιστά τα γραφεία οργάνωσης και τους επιτελείς αυτών για να 

συντάσσει κανονισμούς και διαδικασίες, αλλά χρησιμοποιείται για να βοηθά αυτά τα 

όργανα να υιοθετούν τους κανόνες λειτουργίας. 

 

Είδη Ελέγχων 

Οι Εσωτερικοί Έλεγχοι διακρίνονται σε οικονομικούς, διοικητικούς, 

λειτουργικούς και ελέγχους παραγωγής. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης 

αναλύεται η περίπτωση των Οικονομικών ελέγχων καθώς είναι εκείνοι οι οποίοι 

δύναται να αποτρέψουν φαινόμενα σφαλμάτων και απάτης και κατά επέκταση 

φαινόμενα ωραιοποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

  

Οι οικονομικοί έλεγχοι (Financial Audits), έχουν ως στόχο την επαλήθευση της 

ακρίβειας και της ειλικρίνειας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων, την 

εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών του οργανισμού, την 

εξακρίβωση της νομιμότητας, της αποδοτικότητας των οικονομικών πόρων και της 

σωστής διαχείρισης αυτών. 

  

Οι οικονομικοί έλεγχοι διενεργούνται με κάθε λεπτομέρεια επί των πάσης 

φύσεως οικονομικών στοιχείων, των επιμέρους δοσοληψιών-συναλλαγών και επί 

κάθε είδους οικονομικού φαινόμενου, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στην 

διοίκηση της επιχείρησης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να τονισθεί πως οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν συντάσσουν ισολογισμούς 

καθώς αποτελεί αντικείμενο που αφορά τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της 

επιχείρησης. 

 

Νομικό Πλαίσιο 

Σε επίπεδο επαγγελματικής οργάνωσης, στην Ελλάδα, με την απόφαση του 

Πρωτοδικείου Αθηνών 1477/7.6.85., ιδρύθηκε και λειτουργεί το «Ελληνικό 

Ινστιτούτο Ελεγκτών», το οποίο αποτελεί συλλογικό επαγγελματικό όργανο των 

Εσωτερικών Ελεγκτών. Το Ινστιτούτο αποτελείται από επταμελές Διοικητικό 
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Συμβούλιο και έχει ως μέλη του, εσωτερικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων 

σχολών, διακεκριμένους για τις γνώσεις, το ήθος και την τιμιότητα τους
50

. 

 

Σύμφωνα με το καταστατικό της 25
ης

 Οκτωβρίου 2001, σκοπός του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών είναι
51

:  

 

 Η προαγωγή της Ελεγκτικής Επιστήµης, η εµπέδωση επιστημονικών γνώσεων  

και εμπειριών μεταξύ των µελών του και η βελτίωση των όρων ασκήσεως του 

επαγγέλματος. 

 Η συνεργασία µε οργανώσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα,  

καθώς και µε αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, οι οποίοι επιδιώκουν  

ανάλογους σκοπούς. 

 Ο προσδιορισμός αρχών και προτύπων που προάγουν  την Ελεγκτική 

Επιστήμη, η χορήγηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, τα οποία θα 

βεβαιώνουν, ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του  εσωτερικού 

ελέγχου. 

 Η γνωριμία και η εν γένει ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των µελών του.  

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών λειτουργεί μέσα στα πλαίσια 

του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (www.theiia.org). Το Πλαίσιο 

Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF) είναι το εννοιολογικό πλαίσιο που 

οργανώνει επίσημες οδηγίες που εκδίδονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών. Μέσω των Προτύπων IPPF παρέχεται αξιόπιστη καθοδήγηση στους 

εσωτερικούς ελεγκτές σε όλο τον κόσμο. Τα Πρότυπα IPPF αποτελούνται από 

υποχρεωτικές οδηγίες και έντονα προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές μέσω των 

οποίων διασφαλίζεται η ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων. 

 

Οι κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς καθιερώνουν 

πρότυπα αντικειμενικότητας, εντιμότητας, αφοσίωσης και επιμέλειας με τα οποία 

πρέπει να συμμορφώνονται οι εσωτερικοί ελεγκτές. Σύμφωνα με τον κώδικα 
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δεοντολογίας, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα 

υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές: 

 

 Ακεραιότητα: η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την 

εμπιστοσύνη, δημιουργώντας έτσι την βάση για την στήριξη της γνώμης τους. 

 Αντικειμενικότητα: οι εσωτερικού ελεγκτές προβαίνουν πάντοτε σε μια 

ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν 

επηρεάζονται από συμφέροντα είτε δικά τους είτε άλλων, κατά τον 

σχηματισμό της κρίσης τους. 

 Εμπιστευτικότητα: οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται πάντοτε την αξία της 

πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν την κοινοποιούν, εκτός εάν προκύπτει 

τέτοια υποχρέωση, νομική ή επαγγελματική.  

 Επάρκεια: οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες 

και την εμπειρία τους προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Στη χώρα μας τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς (Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς & Διοικητικό Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών) απαιτούν  

από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν την εισαγωγή των μετοχών τους στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, να διαθέτουν αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο. Πιο 

συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με σχετικές αποφάσεις και νόμους 

(Απόφαση 5/204/14.11.2000 – ΦΕΚ 1487/Β/16.12.2000, άρθρα 6-8 ν. 3016/2002 – 

ΦΕΚ 110Α/17.5.2002) υποχρέωσε τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες να έχουν 

εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας και ξεχωριστό τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
52

. Ο 

νόμος 3016/2002 «Για την Εταιρική Διακυβέρνηση», κάνει ιδιαίτερη μνεία στην 

οργάνωση τμήματος εσωτερικού ελέγχου  (internal control), διαδικασίας που 

διενεργείται από την ίδια επιχείρηση. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η 

αξιολόγηση της επίδοσης της διαχείρισης των μάνατζερ και η εφαρμογή κανονισμών 

και διαδικασιών που αποβλέπουν στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 
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6.2. Σχέση με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές 

 

Παρά την ύπαρξη πολλών κοινών σημείων ενδιαφέροντος, που αποτελούν άλλωστε 

και την βάση για εκτενή και δημιουργική συνεργασία, οι προτεραιότητες των 

εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών διαφέρουν αρκετά. Ο εξωτερικός ορκωτός 

ελεγκτής έχει ως κύριο μέλημα να εξασφαλίσει την αξιοπιστία και αντικειμενικότητα 

των οικονομικών καταστάσεων καθώς είναι υπεύθυνος για την ελεγχόμενη 

οικονομική μονάδα έναντι τρίτων. Από την άλλη, ο εσωτερικός ελεγκτής 

ενδιαφέρεται κυρίως για την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της οικονομικής 

μονάδας και την μεγιστοποίηση της αξίας και της κερδοφορίας της
53

.  

 

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (ΔΠΕ) 610 «Χρησιμοποίηση της 

εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών», το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία 

αναθεώρησης, η ευθύνη του εξωτερικού Ορκωτού ελεγκτή δεν μειώνεται από την 

χρήση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών. Στόχος του εξωτερικού ελεγκτή είναι 

να καθορίσει εάν, και σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη εργασία των 

εσωτερικών ελεγκτών και εάν χρησιμοποιήσει την εργασία αυτή, να καθορίσει εάν 

αυτή είναι επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου. Ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει 

να προσδιορίσει την επίδραση της εργασίας αυτής στη φύση, το χρόνο και την 

έκταση των διαδικασιών του ελέγχου του. Προκείμενου να αξιολογήσει την επάρκεια 

τα εργασίας του εσωτερικού ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να 

αξιολογήσει παράγοντες όπως την αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελεγκτή, την 

επάρκεια και τεχνική του ικανότητα, το εάν η εργασία διενεργείται με την πρέπουσα 

επαγγελματική επιμέλεια και φυσικά το εάν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική 

επικοινωνία και συνεργασία με τους εσωτερικούς ελεγκτές
54

. 

 

Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να επωφελούνται από τις 

συμπληρωματικές ικανότητές τους, να κατανοήσουν το πεδίο εφαρμογής της 

εργασίας του άλλου μέρους και τις μεθόδους της, να παρέχουν πρόσβαση σε 

εκθέσεις, προγράμματα και έγγραφα εργασίας, και κυρίως να αξιολογήσουν από 
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κοινού τους τομείς του κινδύνου. Σημαντική για την αύξηση της οικονομίας, της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της συνολικής διαδικασίας του 

ελέγχου είναι ο συντονισμός του εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτικού έργου.  

 

6.3. Εσωτερικός Έλεγχος και Αξιοπιστία Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Η Διοίκηση της οικονομικής μονάδας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζουν την 

αληθινή εικόνα της επιχείρησης, να είναι ακριβείς, επαρκείς και αξιόπιστες. Ρόλος 

του εσωτερικού ελέγχου είναι να παρέχει τη βεβαιότητα στην Διοίκηση ότι το 

παραπάνω λαμβάνει χώρα και να προλαμβάνει οποιοδήποτε σφάλμα ή απάτη δύναται 

να επηρεάσει την αξιοπιστία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

 

Όσον αφορά τους οικονομικούς εσωτερικούς ελέγχους που αποσκοπούν στην 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και την αποφυγή των φαινομένων 

ωραιοποίησης τους, προκύπτει από εμπειρικές μελέτες πως υπάρχουν τομείς που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έναν εσωτερικό ελεγκτή όπως:  

 

 ο έλεγχος της μισθοδοσίας και ο έλεγχος των αξιώσεων τρίτων 

 ο έλεγχος των κινήσεων της αποθήκης 

 η αναλυτική μελέτη των μεταβολών των υπόλοιπων των λογαριασμών 

 η εξέταση εάν τηρείται ο μηχανισμός που να επιτρέπει στους υπαλλήλους να 

αναφέρουν παρατυπίες 

 ο έλεγχος αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος μέσω της συνεργασίας με 

το τμήμα μηχανογράφησης της επιχείρησης 

 ο έλεγχος φυσικής ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων 

 

Συγκεκριμένα σε κάθε τμήμα μιας εταιρείας μπορούν και πρέπει να υπάρχουν 

ξεχωριστά συστήματα ελέγχου και ιδιαίτερες λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου.  

 

Το παρακάτω διάγραμμα συνοψίζει τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου, 

όπως αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, αλλά 

και στο τμήμα μισθοδοσίας κάθε επιχείρησης. 
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Διάγραμμα 6.1. Λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου (πηγή: Νεγκάκης Ι. Χρήστος, 

Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης, «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου, 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου») 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως φαινόμενα διάπραξης απάτης εμφανίζονται όχι μόνο 

από τα ανώτερα στελέχη αλλά και από τις μεσαίες ή χαμηλότερες βαθμίδες του 

προσωπικού της επιχείρησης για λόγους επίτευξης στόχων ανάπτυξης της εταιρίας, 

προσωπικής εξέλιξης στην ιεραρχία, είσπραξης bonus, αλλά και απόκρυψης 

αποτυχιών και λαθών.  

 

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα ίδια τα στελέχη και το προσωπικό της 

επιχείρησης να υποτιμά ή να αψηφά τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Τα νομοθετικά 

πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης δεν επαρκούν για την αποτροπή της εταιρικής 

απάτης. 
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Η βασικότερη παράμετρος η οποία θα καθορίσει εάν ο εσωτερικός έλεγχος θα 

καταστεί αποτελεσματικός ή όχι, είναι η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης και η 

θέληση της να γνωστοποιήσει τις αρχές του εσωτερικού ελέγχου στο σύνολο του 

οργανισμού και να φροντίσει ο εσωτερικός έλεγχος να αντιμετωπίζεται με συνέπεια. 

 

Η μη δέσμευση της ίδιας της ηγεσίας στην ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες 

δημιουργεί ένα περιβάλλον ελέγχου ευάλωτο στη διαφθορά. Επιπλέον, αναιρεί τα 

οφέλη που δημιουργούνται από την εφαρμογή των πλαισίων που θέτει ο εσωτερικός 

έλεγχος. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η μέριμνα για την συνεχή εκπαίδευση των 

διοικητικών στελεχών στα θέματα της διακυβέρνησης των εταιριών, του ελέγχου και 

της διαχείρισης των κινδύνων. 

 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των πλαισίων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, τη 

δημιουργία ενός ισχυρού περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, την αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών αναφορών και εν τέλει στην αποτροπή του ενδεχόμενου 

εταιρικής απάτης. 

 

Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στην πραγματικότητα 

Πέρα των όσων προβλέπει η θεωρία σε σχέση με τον ρόλο και την σημασία του 

εσωτερικού ελέγχου ως βασικό εργαλείο πρόληψης της απάτης, σημαντικό είναι να 

αξιολογηθεί κατά πόσο στην πραγματικότητα ο εσωτερικός έλεγχος είναι σε θέση να 

βεβαιώσει μέσω της δράσης του την αξιοπιστία και την ακρίβεια των οικονομικών 

καταστάσεων.  

 

Σύμφωνα με την 9
η
 παγκόσμια ετήσια έρευνα της Ελεγκτικής Εταιρίας PWC 

του 2013 για τον εσωτερικό έλεγχο, οι ικανότητες και δεξιότητες των Διευθύνσεων 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να ενισχυθούν για να είναι σε θέση να ελέγχουν 

στοχευμένα και αποτελεσματικά τις περιοχές υψηλού κινδύνου που έχουν 

διαμορφωθεί σήμερα στις επιχειρήσεις
55

. Σύμφωνα με την άποψη των 1.700 

στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα σε 60 χώρες του κόσμου, οι δεξιότητες και ο 

τρόπος λειτουργίας πολλών τμημάτων εσωτερικού ελέγχου δεν εξελίσσονται 

                                                             
55

 Περρής Κώστας, «9
η
 Παγκόσμια Ετήσια Έρευνα της PWC για τον Εσωτερικό Έλεγχγο», 

Accountancy Greece,  Απρίλιος/ Μάιος/ Ιούνιος 2013 
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επαρκώς ώστε να συμβαδίζουν με τις ολοένα και μεγαλύτερες αλλαγές στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, με 

φόβο να χάσουν την αξία και την σημασία τους για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων 

τους. Οι επιτροπές ελέγχου και οι διοικήσεις αναμένουν πολλά περισσότερα από τις 

Διευθύνσεις εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι προσδοκίες των 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των θεωρούμενων περιοχών υψηλού κινδύνου. 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, τα πλέον επιτυχημένα τμήματα εσωτερικού ελέγχου 

διακρίνονται στους εξής τομείς: 

 

 ισχυρό υπόβαθρο σε επαγγελματικές δεξιότητες 

 αποδοτική συνεργασία με άλλες μονάδες εντός της επιχείρησης (τμήμα 

Ποιότητας, τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων κ.α 

 ενσωμάτωση κινδύνων στο ελεγκτικό πλάνο (ορθός προγραμματισμός) 

 ενεργή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες της διοίκησης  

 

Τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών ελέγχου θα πρέπει να 

εξετάζουν συνεχώς αν οι ενέργειες του εσωτερικού ελέγχου και το στρατηγικό πλάνο 

που έχει διαμορφώσει συμβαδίζει με τους σημαντικότερους κινδύνους που απειλούν 

την επιχείρηση. Τα μέλη της ανώτατης διοίκησης θα πρέπει να φροντίζουν την 

ύπαρξη μιας ισχυρής διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων και να αναμένει από τον 

εσωτερικό έλεγχο να αποκτήσει τις αναμενόμενες δεξιότητες προκειμένου να είναι σε 

θέση να καλύψει τις περιοχές υψηλότερου κινδύνου.  

 

Για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου αυτού καθεαυτού οι κίνδυνοι και οι 

προκλήσεις, όπως φαίνεται και στην απεικόνιση παρακάτω, είναι αλληλοσυνδεόμενες 

και περιορίζουν (περικυκλώνουν) την προσπάθεια του ελεγκτή για μεγιστοποίηση της 

αξίας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου. 
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Διάγραμμα 6.2. Η κυκλική φύση των προκλήσεων του εσωτερικού ελέγχου (πηγή: 

2013 – State of the internal audit profession study, www.pwc.com) 

 

 

Η διεύθυνση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να έχει ένα όραμα το 

οποίο θα ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της Διοίκησης. Ο εσωτερικός έλεγχος 

πρέπει να είναι έτοιμος να διαφωτίσει ανά πάσα στιγμή την Διοίκηση σχετικά με την 

απόδοση του τμήματος και να αξιολογήσει εάν η αξία που προσδίδει ο Εσωτερικός 

Έλεγχος στην επιχείρηση είναι αυτή που αναμένεται. Το σίγουρο είναι πως θα πρέπει 

να ενισχυθούν οι δυνατότητες του Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να καλύψει τις 

νέες και αναδυόμενες περιοχές κινδύνου αλλά και να παρέχει εξαιρετικής ποιότητας 

υπηρεσίες στις πιο παραδοσιακές περιοχές ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ «ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ» ΚΑΙ «ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου είναι τα σύγχρονα «εργαλεία» του 

ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος. Τα πρότυπα αυτά είναι κοινώς αποδεκτά και 

εφαρμόσιμα από τους επαγγελματίες του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, βασικό 

στοιχείο τους από την αρχική εμφάνισή τους, το 1973 και τη δεκαετία του 1990 

αντίστοιχα, που αποτέλεσε και προϋπόθεση του απώτερου και κύριου στόχου τους, 

της εναρμόνισης των εθνικών λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.  

 

7.1. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή νόμων 

με τις οποίες καλούνται να εναρμονιστούν υποχρεωτικά και οι ελληνικές 

επιχειρήσεις, μετά από κοινοτική οδηγία (2002). Μετά από μια μικρή καθυστέρηση 

στην επιτακτικότατα της εφαρμογής τους, κατέστησαν υποχρεωτικά από το 2006 

(λογιστική χρήση 2005), αρχικά για τις εισηγμένες αλλά και για λοιπές εταιρίες. Τα 

ΔΛΠ εμπλουτίστηκαν με οδηγίες που αλλάξανε τον προσανατολισμό τους, που 

αρχικά ήταν αυστηρά λογιστικός, και είναι πλέον γνωστά ως  Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS). Η χρήση οποιουδήποτε από τους δύο 

όρους – και στην υπόλοιπη έκταση της συγκεκριμένης μελέτης – δεν αλλάζει το 

νόημα και αναφέρεται στο ίδιο αντικείμενο μελέτης.  

 

Τα πρότυπα εκδόθηκαν την περίοδο 1973-2001 από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASC), αρχικά με τη συμφωνία 16 επαγγελματικών 

λογιστικών σωμάτων από 10 χώρες, μέλη των οποίων την συνέστησαν (29/6/1973). Η 

επιτροπή από το 2001 μετονομάσθηκε σε IASB (International Accounting Standards 

Board) και περιλαμβάνει εκπροσώπους από 91 χώρες.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7.%CE%91.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
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Οι θεμελιώδεις παραδοχές των ΔΛΠ-ΔΠΧΑ είναι  (α) η αρχή των 

δεδουλευμένων ή της αυτοτέλειας των χρήσεων (Accrual basis of Accounting) και (β) 

η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή της συνέχισης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (Going Concern), με την τήρηση των οποίων επιτυγχάνεται 

αξιόπιστη και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των οικονομικών πληροφοριών για την 

οικονομική οντότητα.  

 

Η δομή των προτύπων καλύπτουν όλα τα στάδια των περιουσιακών στοιχείων ή 

των συναλλαγών στην προσπάθεια να διασφαλίσουν την ορθότερη και δικαιότερη για 

όλους τους συμβαλλόμενους και ενδιαφερόμενους παρουσίασή τους. Αυτά τα στάδια 

αποτελούν και τη βασική δομή των ΔΛΠ και είναι
56

 : 

- η αρχική αναγνώριση, με το πότε και πως αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ένα 

περιουσιακό στοιχείο, μια υποχρέωση, ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, ένα 

έσοδο ή έξοδο, 

- η επιμέτρηση, δηλαδή η αποτύπωση (αποτίμηση) της αξίας των στοιχείων σε 

κάθε περίοδο αναφοράς (αρχική και μεταγενέστερη) 

- η αποαναγνώριση, με το πότε ένα στοιχείο παύει να εμφανίζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της υπερίσχυσης της 

οικονομικής ουσίας έναντι του του νομικού τύπου και  

- οι γνωστοποιήσεις. 

 

Το τελευταίο στάδιο/μέρος κάθε ΔΛΠ, οι γνωστοποιήσεις, είναι κυρίως ο λόγος 

που τα ΔΛΠ καθίστανται μεγαλύτερης σημασίας και εκτίμησης από τους 

επαγγελματίες του χώρου και τις επιχειρήσεις. Ο στόχος των ΔΠΧΑ είναι η παροχή 

ποιοτικής πληροφόρησης στους χρήστες η οποία απαιτεί και πρόσθετες ποσοτικές και 

ποιοτικές πληροφορίες, εκτός από τα ποσά του Ισολογισμού και της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων. Για αυτό το  λόγο, αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών 

Καταστάσεων  είναι οι σημειώσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι γνωστοποιήσεις 

που απαιτούνται από τα ΔΠΧΑ. Θα μπορούσαν αυτές οι γνωστοποιήσεις να 

παραπέμψουν στο περιεχόμενο του Προσαρτήματος που συνοδεύει τις οικονομικές 

καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), ωστόσο αυτό ήταν 

                                                             
56 «ΙFRS Manual ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ», PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE, 

2011 
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πολύ περιορισμένο σε σχέση με τις πληροφορίες και τις αναλύσεις που απαιτούνται 

στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ, οι οποίες επιτρέπουν 

την κατανόηση της οικονομικής θέσης και των επιδόσεων μιας εταιρείας απόντων 

άλλων πληροφοριών για αυτήν. 

 

Οι απαιτήσεις των ΔΠΧΑ επιβάλλονται αυστηρά και κάθε μικρή ή μεγάλη 

παρέκκλιση που δε δικαιολογείται αρκεί για να αποχαρακτηριστεί το σύνολο των 

οικονομικών καταστάσεων ως συντεταγμένο με τις αρχές και τους κανόνες των 

διεθνών προτύπων. Στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση
57

 κατά την οποία η διοίκηση 

διαπιστώνει ότι η συμμόρφωση με συγκεκριμένη απαίτηση σε ΔΠΧΑ θα ήταν τόσο 

παραπλανητική ώστε να θεωρείται αντίθετη με το σκοπό των οικονομικών 

καταστάσεων, η οικονομική οντότητα θα παρεκκλίνει από την απαίτηση εκείνη 

εφαρμόζοντας παράλληλα επιπλέον απαιτήσεις που επιβάλλονται για τη δημοσίευση 

και αιτιολόγηση της παρέκκλισης. Όταν η παρέκκλιση αφορά πρότυπο που δεν 

επιτρέπει σε καμία περίπτωση παρεκκλίσεις η οικονομική οντότητα θα μειώσει τις 

πτυχές της συμμόρφωσης που αντιλαμβάνεται ως παραπλανητικές στη μέγιστη 

δυνατή έκταση και θα γνωστοποιήσει τις προσαρμογές εφαρμόζοντας το πρότυπα 

κανονικά. 

 

Η χρήση των ΔΛΠ-ΔΠΧΑ πέρα από τη διαφάνεια και τις αυστηρές 

γνωστοποιήσεις που επιβάλει στον ιδιωτικό τομέα και ενημερώνει τους χρήστες-

μετόχους προτείνεται να παίξει τον ίδιο ρόλο και στο δημόσιο τομέα
58

 ώστε να 

ενημερώνονται και οι χρήστες-πολίτες. Η ταμιακή λογιστική δεν μπορεί πλέον να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας και η αντικατάσταση της 

από τη λογιστική των δεδουλευμένων είναι επιτακτική, με πιθανότερους πρώτους 

εφαρμοστές της τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Στα πλαίσια των ΔΛΠ του 

Δημοσίου Τομέα και σύμφωνα με τον Jean-Louis Rouvet (2013) oι πολίτες έχουν 

κάθε δικαίωμα ως φορολογούμενοι να απαιτούν από τις κυβερνήσεις (διοίκηση) να 

λογοδοτούν για τη χρήση των δημόσιων πόρων και να αξιολογούνται. Οι πολιτικοί 

                                                             
57 Ξένος Κ. Χαράλαμπος, Ξένου Χ. Μαριάνθη, «Διαρκής Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών», Εκδόσεις 

ΚΑΥΚΑΣ, 2013 
58 PWC, «Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις επιζητούν αποτελεσματικότερη λογιστική 

διαχείριση του δημοσίου τομέα», Accountancy Greece,  Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2013 
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από την άλλη πλευρά πρέπει να κατανοούν την κατάσταση των δημοσιονομικών και 

των χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων πριν δεσμευτούν για οτιδήποτε. 

 

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες
59

 τους ελεγκτικολογιστικού χώρου οι 

κυβερνήσεις πρέπει να δομήσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον, μέσω καλύτερης 

αναφοράς, διαφάνειας και συγκρισιμότητας. Υπάρχουν τρεις προτάσεις που οι 

κυβερνήσεις μπορούν να υιοθετήσουν για ένα βιώσιμο μέλλον και που το 

ελεγκτικολογιστικό επάγγελμα μπορεί να τις βοηθήσει να επιτύχουν: 

 βελτίωση της διαφάνειας στην λογιστική δημοσίου τομέα. 

 βελτίωση της συνέπειας και της συγκρισιμότητας με την υιοθέτηση των ΔΛΠΔΤ. 

 βελτίωση της διαφάνειας της επικοινωνίας και κατά συνέπεια της απόδοσης 

ευθυνών. 

Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, οι κυβερνήσεις χρειάζεται να δομήσουν τεχνογνωσία 

και ικανότητα.  

Η λήψη αποφάσεων, η λογοδοσία και η συγκρισιμότητα είναι
60

 σύμφωνα και με 

τον πρόεδρο του Συμβουλίου ΔΛΠΔΤ Andreas Bergmann τα οφέλη της εφαρμογής 

των προτύπων «υψηλής ποιότητας» στο Δημόσιο Τομέα. Μία από τις κύριες 

προκλήσεις για τις οντότητες και τους φορείς που βρίσκονται στη φάση της μετάβασης 

στη λογιστική βάσει της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων είναι η κατάρτιση ενός 

μητρώου περιουσιακών στοιχείων, στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία του 

ενεργητικού, κυρίως ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που μια οντότητα έχει 

υπό τον έλεγχό της. 

 

Κριτική  

Ωστόσο οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιβάλλουν τα πρότυπα, 

ικανοποιούνται μόνο κατά ένα ποσοστό. Κάποιες πληροφορίες δεν εμφανίζονται 

καθόλου, ενώ άλλες παρέχονται, αλλά είναι ατελείς, σε σχέση με τις ρυθμίσεις των 

προτύπων. Συνεπώς αφήνονται πολλά θέματα στην πρωτοβουλία των επιχειρήσεων 

με τελικό αποδέκτη των συνεπειών το χρήστη και πριν από αυτόν τον ελεγκτή που 

δεν ξέρει κάθε φορά τι ψάχνει να βρει και που θα το βρει. Όλη η λογική των 

προτύπων, βασίζεται στην εκτενή και ειλικρινή πληροφόρηση των χρηστών και αν 
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αυτή έχει γίνει, μειώνονται οι συνέπειες μίας αρνητικής εξέλιξης για την εταιρία. Αν 

όμως δεν έχει γίνει, η αρνητική εξέλιξη μπορεί να συνδεθεί με προσπάθεια 

παραπλάνησης του χρήστη, ανεξάρτητα αν κάτι τέτοιο δεν ήταν στην πρόθεση 

κανενός από τους εμπλεκόμενους. 

 

Σχετικά με την έννοια της  «εύλογης αξίας» στη σχετική συζήτηση περί 

λογιστικών προτύπων, προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν λόγω της απόκλισης των 

συμφερόντων μεταξύ των χρηστών, όπως συνέβη σε έντονες διαμάχες σχετικά με τη 

λογιστική αυτή μέθοδο κατά την υιοθέτησή της το 2005 στην Ευρώπη, αλλά και στις 

ΗΠΑ. Η αρχή της «εύλογης αξίας» αφορά το λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε σχέση με τις τρέχουσες ενδείξεις της 

αγοράς. Οι κρίσεις και εκτιμήσεις που επιτρέπουν τα ΔΠΧΑ και η «εύλογη αξία» και 

η επιλογή της μιας εκτίμησης έναντι της άλλης όπως π.χ. στην περίπτωση της επιλογής της 

διάρκειας ωφέλιμης ζωής ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου με βάση την οποία 

υπολογίζεται το ύψος της ετήσιας απόσβεσης και επηρεάζεται ο υπολογισμός του κέρδους, 

έχει συνέπειες τόσο για την ελεγχόμενη επιχείρηση όσο και για τους συναλλασσόμενους με 

αυτή. Συνεπώς η υποκειμενικότητα που επιτρέπει αυτή η λογιστική αρχή κρατάει 

πολλούς επαγγελματίες σε καχυποψία, αν όχι απόλυτα για την αρχή της «εύλογης 

αξίας» αυτής καθεαυτής, σίγουρα, για την αλληλεπίδρασή της με το τρέχον πλαίσιο 

δεοντολογίας και εφαρμογής κανόνων και νομοθεσίας που (δεν) διασφαλίζουν την 

ορθή εφαρμογή της. 

 

7.2. Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

 

Σε αντίθεση με τα ΔΠΧΑ, τα ΔΠΕ υιοθετήθηκαν από όλες τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις (εσωτερικός έλεγχος) και όλες τις ελεγκτικές εταιρείες (εξωτερικός 

έλεγχος) και όχι μόνο από και για τις εισηγμένες
61

. Ο πιθανώς επιπλέον όγκος 

εργασίας που απαιτεί είτε από την ελεγχόμενη είτα από την ελεγκτική εταιρεία, 

αντισταθμίζεται από τον ποιοτικότερο έλεγχο και την αυξημένη εμπιστοσύνη του 

κοινού για τη διαδικασία των χρηματοοικονομικών αναφορών. Η τάση της 

διεθνοποίησης των εταιρειών ακολουθείται πλέον και από την Ελεγκτική  που 
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ανταποκρίνεται σε αυτή την τάση, όπως αναφέρεται και σε κάθε έκθεση ελέγχου
62

 εκ 

μέρους των Νόμιμων Ελεγκτών στην παράγραφο της Ευθύνης τους «…Διενεργήσαμε 

τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου…» και στην επιστολή 

ανάθεσης, ότι ο έλεγχος θα «διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου με 

σκοπό τη διακρίβωση του κατά πόσο οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση της Εταιρείας και τα 

αποτελέσματα των εργασιών της, σύμφωνα με τα  Λογιστικά Πρότυπα, που 

προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νομοθεσία.». 

 

Ωστόσο η τήρηση κατά γράμμα των ελεγκτικών προτύπων, των ελεγκτικών 

διαδικασιών και γενικότερα του κανονιστικού πλαισίου δεν μπορεί να βοηθήσει από 

μόνη της τον ελεγκτή (ή την ελεγκτική εταιρεία) να αντιμετωπίσει καταστάσεις που 

απαιτούν επαγγελματική κρίση που αναφέρεται σε ηθική συμπεριφορά. Αυτό είναι 

αποτέλεσμα της ευελιξίας  που επιτρέπει η υιοθέτηση των γενικά αποδεκτών αρχών 

λογιστικής ως συνέπεια των πολλών κρίσεων και εκτιμήσεων που είναι αναγκαίες για 

τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (περίπτωση «εύλογης αξίας» βλ. 

ενότητα 6.1).  

 

Η κριτική που δέχτηκαν και δέχονται τα ΔΛΠ-ΔΠΧΑ δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να αντιστοιχισθεί με κριτική προς τα ΔΠΕ. Τα βελτιωμένα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα αναγνωρισμένα και θεσμοθετημένα από τις Κυβερνήσεις και όχι 

μόνο από επαγγελματικές οργανώσεις, ήταν απαραίτητα για την αποκατάσταση της  

εμπιστοσύνης του κοινού. Οι δομικές αδυναμίες της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης  απαιτούσαν μέχρι τα πρόσφατα χρόνια ένα κοινώς αποδεκτό πλαίσιο 

διενέργειας των ελέγχων  και  παρουσίασης των συμπερασμάτων προς τις 

ενδιαφερόμενες ομάδες. Η εναρμόνιση των εθνικών προτύπων και αρχών του  

ελεγκτικού έργου , όπως διαπιστώθηκε και σε προηγούμενες σχετικές ενότητες δεν 

έχει ολοκληρωθεί πλήρως καθώς κάθε εθνικό νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται αρκετές 

μεταρρυθμίσεις για να προσαρμοστεί. 
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Στην Ελλάδα η εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων δεν επέφερε 

μεγάλες μεταβολές στο ελεγκτικό έργο καθώς τα εθνικά πρότυπα βρίσκονταν ήδη σε 

ικανοποιητικό επίπεδο διασφάλισης και η εναρμόνιση με τα πρώτα δεν απαιτούσε 

ιδιαίτερες διαρθρωτικές αλλαγές. Οι απαιτήσεις τυπικότητας, αλλά και ουσίας, που 

επέφεραν στον έλεγχο τα ΔΠΕ μόνο να προσθέσουν είχαν στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τις ελεγκτικές εταιρείες. Επίσης η εφαρμογή των ΔΠΕ, 

σε συνδυασμό  με τα ΔΛΠ, προάγει και την οικονομική παγκοσμιοποίηση , καθώς οι 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων άλλων χωρών έχουν πρόσβαση σε 

οικονομική πληροφόρηση που κατανοούν και ερμηνεύουν σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα. 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο τα ΔΠΕ,  ακόμη και με την καθυστέρηση εφαρμογής 

τους ή τη διαφοροποίηση στην πλήρη τήρηση των αρχών τους, από μεγάλες 

οικονομίες, όπως ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, υιοθετούνται από όλο και 

περισσότερες χώρες αυξάνοντας τις πιέσεις για καθολική και παγκόσμια εφαρμογή 

τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

8.1. Προετοιμασία και Διενέργεια Έρευνας 

 

Η έρευνα που διενεργήθηκε στα πλαίσια της εργασίας καλύπτει όλη τη 

θεματολογία της μέσα από μία έως δύο σχετικές ερωτήσεις για κάθε κεφάλαιο και 

συμπληρωματικές ερωτήσεις για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου σκέψης και 

κρίσης των επαγγελματιών του ελεγκτικού τομέα στην Ελλάδα. Συνεπώς η 

διαμόρφωση του ερωτηματολογίου ακολουθεί αντίστοιχα τη δομή της εργασίας. Οι 

ερωτήσεις καλύπτουν θέματα από τη γέννηση των φαινομένων μέχρι την 

αντιμετώπιση και την πρόληψή τους. Ωστόσο και στο ερωτηματολόγιο δίνεται μια 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος, την ποιότητα 

που το χαρακτηρίζει και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. 

 

Η έρευνα στοχεύει στη σκιαγράφηση της στάσης των επαγγελματιών του 

ελεγκτικολογιστικού κλάδου απέναντι σε θέματα που σχετίζονται με το έργο τους, το 

ρόλο και τη δράση που έχουν άλλες ομάδες ενδιαφερομένων πάνω σε αυτό το έργο, 

όπως οι διοικούντες, οι λογιστές, οι εσωτερικοί ελεγκτές και φυσικά οι χρήστες των 

οικονομικών πληροφοριών. Επιδίωξή της έρευνας είναι να αποτελέσει αφορμή για 

την ανάπτυξη προβληματισμού και ταυτοχρόνως, μέσο για τη διαπίστωση της 

εμπιστοσύνης και της στάσης των στελεχών των ελληνικών ελεγκτικών εταιρειών σε 

συγκεκριμένες αρχές, πρακτικές, καταστάσεις που είτε μπορούν να επηρεάσουν οι 

ίδιοι, είτε όχι.  

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο για τους 

σκοπούς της παρούσας εργασίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α. Η εφαρμογή που 

φιλοξένησε το ερωτηματολόγιο για το διάστημα 26/10/2013 – 13/11/2013, 

προσφέρθηκε από ιστοσελίδα εξειδικευμένη σε τέτοιου είδους έρευνες. 
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Τα στοιχεία αποστολής των ερωτηματολογίων λήφθηκαν από την ΕΛΤΕ (βλ. 

σχετική επιστολή στο Παράρτημα Α), τις ιστοσελίδες των ελεγκτικών εταιρειών και 

σε κάθε περίπτωση μετά από ενημέρωση κάθε τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Οι ελεγκτικές εταιρείες, στελέχη των οποίων έλαβαν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (επαγγελματικό – εταιρικό) το ερωτηματολόγιο είναι οι παρακάτω (σε 

τυχαία σειρά) : 

 

 ΣΟΛ  A.E. 

 GRANT  THORNTON Α.Ε. 

 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ 

 KPMG 

 DELOITTE  

 PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε. 

 MAZARS Α.Ε. 

 PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

 ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 

 BAKER TILLY HELLAS A.E. 

 BDO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 HBP Ε.Π.Ε. 

 NEXIA EUROSTATUS A.E. 

 ACTION AUDITING S.A. 

 KSI GREECE 

 RSM GREECE A.E. 

 

 

8.2. Αποτελέσματα Έρευνας – Σχολιασμός 

 

Η έρευνα εμφάνισε ενδιαφέροντα αποτελέσματα, άλλα αναμενόμενα και άλλα 

αξιοπρόσεχτα, σίγουρα όλα εξηγήσιμα και δικαιολογημένα μετά την ανάλυση του 

θέματος στα προηγούμενα κεφάλαια και την επεξεργασία των απαντήσεων στο 

πρόγραμμα στατιστικής “SPSS Data Editor V.15”. Oι αποκλίσεις των πρωτογενών 
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αποτελεσμάτων από τις απόψεις, τις έρευνες και τις θεωρίες που μελετήθηκαν μέσα 

από τη σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία υπήρξαν ελάχιστες και μικρές. 

 

Τα θέματα που τέθηκαν έχουν προβληματίσει σίγουρα όλους τους 

επαγγελματίες που κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο και οι απαντήσεις 

τους διαμόρφωσαν συγκεκριμένες απόψεις στις περισσότερες ερωτήσεις χωρίς 

ιδιαίτερες παρεκκλίσεις μεταξύ τους, κάτι που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα 

αποτελέσματα της έρευνας και ωθεί σε προβληματισμό, περαιτέρω έρευνα και 

εξαγωγή συμπερασμάτων παράλληλα με κατάλληλες προτάσεις. 

 

To σύνολο των ερωτηματολογίων που λήφθηκαν ήταν 212, ωστόσο η έρευνα 

θα βασιστεί στα έγκυρα, δηλαδή τα πλήρως απαντημένα, τα οποία ήταν 162. Τόσο ο 

αριθμός, όσο και η σύνθεση του συνόλου των ερωτηθέντων, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 8.1. παρακάτω, κρίνονται ικανοποιητικά για τους σκοπούς της έρευνας και 

την εξαγωγή αξιόπιστων και χρήσιμων συμπερασμάτων. 

 

Στο Παράρτημα Β όπου παρουσιάζεται το Quick Report της έρευνας 

εμφανίζονται τα πρωτογενή αποτελέσματα της και τα σχετικά διαγράμματα κάθε 

ερώτησης που δίνουν μία πρώτη εικόνα για τις «τάσεις» των απαντήσεων που 

συγκεντρώθηκαν και τις προτιμήσεις συνολικά των Ελεγκτών χωρίς να διενεργείται 

συσχέτιση διαφόρων απαντήσεων και έλεγχος υποθέσεων όπως γίνεται στην ενότητα 

8.2.2 παρακάτω. 

 

8.2.1. Ταυτότητα δείγματος και πρωτογενή δεδομένα 

 

Οι 156 από το σύνολο των 162 ερωτηθέντων είναι μέλη του ΣΟΕΛ. Τα 6 

στελέχη που δε δήλωσαν μέλη του ΣΟΕΛ (πιθανώς σύμβουλοι, αναλυτές, λογιστές 

book-keepers) κρίνεται ότι ως στελέχη ελεγκτικών εταιρειών έχουν διαμορφώσει 

τεκμηριωμένη άποψη για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις.  

Έπειτα η σύνθεση της επαγγελματικής εμπειρίας του δείγματος είναι η 

επιθυμητή καθώς το 50% περίπου είναι έμπειρα στελέχη με εμπειρία άνω των 10 

ετών και το άλλο μισό ομαλά σταθμισμένο κατά κατηγορία μικρότερης εμπειρίας. 

Αυτές ήταν οι δύο πρώτες ερωτήσεις όπως φαίνεται και στο ερωτηματολόγιο 

(Παράρτημα Α) 
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Πίνακας 8.1 Ταυτότητα του δείγματος της έρευνας 

 

 

Η ερώτηση 3. αποτελεί εισαγωγική τοποθέτηση των ερωτηθέντων περί της 

θεώρησης των φαινομένων ωραιοποίησης ως αιτία ή αποτέλεσμα της σημερινής 

κρίσης. Η «δημοσκοπική» αυτή ερώτηση ικανοποιήσει κυρίως την περιέργεια του 

ερευνητή πάνω σε αυτό το ερώτημα και όπως φάνηκε τελικά το δείγμα διχάστηκε σε 

αυτούς που πίστευαν ότι σχετίζονται τα δύο αυτά φαινόμενα και αυτούς που 

υποστήριξαν ότι τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται ανεξάρτητα της γενικότερης 

κατάστασης της οικονομίας, ή απλά δε θέλησαν να πάρουν συγκεκριμένη θέση. Η 
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πρώτη ομάδα επίσης δεν εξέφερε κοινή άποψη, αλλά μοιράστηκε σε 27% που 

πιστεύουν ότι τα φαινόμενα ωραιοποίησης είναι «αιτία/κυρίως αιτία» και σε 22% που 

απάντησαν «αποτέλεσμα/κυρίως αποτέλεσμα» της οικονομικής κρίσης. Η 

υποκειμενικότητα που εσωκλείει η συγκεκριμένη ερώτηση αντικατοπτρίστηκε στο 

αποτέλεσμα που έδωσαν τα 162 ερωτηματολόγια που λήφθηκαν κατά την έρευνα και 

διαμόρφωσαν το παρακάτω διάγραμμα 8.1. 

Διάγραμμα 8.1. Quick Report τρίτης ερώτησης της έρευνας: «ωραιοποίηση» 

και «δημιουργικότητα», αιτία ή αποτέλεσμα της κρίσης; 

 

Η ερώτηση 4. παρουσίασε την άποψη των ερωτηθέντων για τη συχνότητα 

εμφάνισης των 5 βασικών κατηγοριών κινήτρων «δημιουργικής» λογιστικής  στην 

Ελλάδα βαθμολογώντας από 1 έως 5. Από το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και στα 

Αριθμητικά Δεδομένα 8.1., προκύπτει μία μικρή διαφορά με τη βιβλιογραφία της 

εργασίας όπου η κατηγορία της «λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς» κρίνεται ως η πιο 

συχνά εμφανιζόμενη, ενώ οι απαντήσεις της έρευνας έδειξαν ως κυριότερα κίνητρα 

αυτά που σχετίζονται με τις «συμβατικές υποχρεώσεις» της επιχείρησης. Αυτό ίσως 

εξηγείται από το γεγονός ότι η σχετική βιβλιογραφία δε λαμβάνει υπόψη τα τελευταία 

2 χρόνια, οπότε και έχουμε μεταβολή των κυριότερων αναγκών και πιέσεων για τις 

εταιρείες με τις ραγδαίες εξελίξεις στην εγχώρια αγορά. 

 

Αμέσως μετά στην ερώτηση 5. παρουσιάζονται 5 επιλογές κατηγοριών 

τεχνικών παραποίησης οικονομικών πληροφοριών με αυτή των «ακατάλληλων 

αποτιμήσεων» να εμφανίζει μεγαλύτερη βαθμολόγηση συγκεντρώνοντας 83 

απαντήσεις στην επιλογή 4. «μεγάλο βαθμό» και συνολικά σταθμικό μέσο όρο 4,01/5 

όπως φαίνεται και στα Αριθμητικά Δεδομένα 8.2. παρακάτω. Στο σύγχρονο 

κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο οικονομικής πληροφόρησης ίσως το μελανό 

σημείο είναι οι αποτιμήσεις, φαινόμενο που έχει να δείξει και παραδείγματα γνωστών 

περιπτώσεων παραποίησης με σκοπό την απάτη. 
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Αριθμ. Δεδομ. 8.1. Συχνότητα εμφάνισης κινήτρων ωραιοποίησης (έρευνα) 

 

 Αριθμ. Δεδομ. 8.2. Βαθμός εφαρμογής τεχνικών παραποίησης (έρευνα) 
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 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πρωτογενή αποτελέσματα για τις ερωτήσεις 

10, 14 και 15 που δεν γίνονται αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας όπως τα 

αποτελέσματα των υπόλοιπων ερωτήσεων. 

 

Στην ερώτηση 10. τίθεται το ερώτημα της πιθανότητας επηρεασμού της 

ποιότητας του ελέγχου, όταν παράλληλα η ελεγχόμενη δέχεται άλλου είδους 

υπηρεσίες από ανταγωνίστριες ελεγκτικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα όπως φαίνεται 

και παρακάτω δε δίνει ισχυρή τάση προς κάποια κατεύθυνση καθώς 15,4% απαντούν 

αρνητικά, 6,2% θετικά, ωστόσο 31,5% μάλλον θετικά. Επομένως οι ερωτηθέντες 

εμφανίζονται επιφυλακτικοί, πιθανώς επειδή από τη μία με θετική απάντηση δίνεται 

απόλυτη εμπιστοσύνη στην ποιότητα της εργασίας και των δύο εμπλεκομένων 

εταιρειών καθώς η μία δεν επηρεάζει την άλλη, αλλά αντιθέτως επιδρά θετικά, ενώ με 

αρνητική απάντηση θίγονται τα συμφέροντα του συνόλου του κλάδου καθώς 

υποστηρίζεται μία άποψη που αν εφαρμοζόταν θα μείωνε τον κύκλο εργασιών των 

ελεγκτικών εταιριών. Υφίσταται ένα ηθικό δίλλημα. 

Διάγραμμα 8.2. Αλληλεπίδραση ελεγκτικών εταιρειών που παρέχουν ταυτόχρονα 

υπηρεσίες σε ελεγχόμενη (έρευνα) 

 

Στην ερώτηση 14. Θίγεται το θέμα της ανάγκης μείωσης του χρόνου και του 

κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών ελεγκτικής και βαθμολογείται η 

καταλληλότητα 5 επιλογών που μπορούν να έχουν προς αυτή την κατεύθυνση, 

διαφυλάσσοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Προφανώς η ιδανικότερη επιλογή φαίνεται να είναι η εκτενέστερη χρήση 

τεχνολογικών μέσων και έπειτα η επικέντρωση σε πιο συγκεκριμένα σημεία ελέγχου. 

Και οι δύο πρώτες επιλογές άμεσης μείωσης του κόστους θεωρούνται κυρίως 

ακατάλληλες. 
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Αριθμ. Δεδομ. 8.3. Μείωση χρόνου και κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών ελεγκτικής 

(έρευνα) 

 

 Η ερώτηση 15. αναφέρεται στην αδυναμία πάταξης των φαινομένων 

παραποίησης από τους κρατικούς μηχανισμούς της Ελλάδας και στην αιτία του 

φαινομένου αυτού. Η απάντηση έρχεται σε συμφωνία με μεγάλο όγκο βιβλιογραφίας 

που αναφερόμενη σε κανόνες και νομοθεσίες σχετικές με τη δράση των σχετιζόμενων  

ομάδων με την προετοιμασία, σύνταξη, παρουσίαση και έλεγχο των οικονομικών 

πληροφοριών, υποστηρίζει πως δεν εφαρμόζεται και εκτός αυτού δεν ελέγχεται 

επαρκώς αυτή η παράβαση. 

 
Αριθμ. Δεδομ. 8.4. Λόγοι αδυναμίας πάταξης φαινομένων παραποίησης από το 

κράτος (έρευνα) 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υποθέσεις που έγιναν για τη σχέση και τη 

συσχέτιση που εμφανίζουν ορισμένα ζεύγη επιλογών απαντήσεων που κρίθηκε ότι 

αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής και σχολιασμού, σύμφωνα με τις ερωτήσεις τους 

ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα 

 

8.2.2. Έλεγχος υποθέσεων και συσχέτιση απαντήσεων 

 

(οι ερωτήσεις επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α και τα πρωτογενή αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο quick report στο Παράρτημα Β) 

Τα πρωτογενή δεδομένα εισήχθησαν στο πρόγραμμα στατιστικής SPSS Data Editor 

V.15 και για τον έλεγχο των υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Monde Carlo 

που στηρίζεται σε επαναλαμβανόμενες τυχαίες δειγματοληψίες για τον υπολογισμό 

των αποτελεσμάτων τους. Το αρχείο του excel που χρησιμοποιήθηκε για  εισαγωγή 

στο πρόγραμμα αποτελείται από στήλες Q1, Q2, ….Q20 που είναι το σύνολο 

ερωτημάτων και υποερωτημάτων (π.χ. η ερώτηση Q4-2 παρακάτω βαθμολογείται 

από 1 έως 5 όπως και οι υπόλοιπες και αφορά την υποερώτηση 2 της ερώτησης τους 

ερωτηματολογίου με το νούμερο 4.) 

 

1) Q4 – Q5 : Στις ερωτήσεις 4. και 5. αναλύεται η άποψη των ερωτώμενων περί 

των κινήτρων και των τεχνικών της δημιουργικής λογιστικής αντίστοιχα. 

► Υπόθεση : Οι ερωτηθέντες που έδωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία (επιλογές 4 και 5) 

στην υποερώτηση Q4-2 το έπραξαν και στην Q5-3.  

Πρωτογενή : Q4: Περίπου 84% του δείγματος πιστεύει πως το κίνητρο των 

συμβατικών υποχρεώσεων (υποερώτηση Q4-2) εμφανίζεται πολύ ή πάρα πολύ, 

δημιουργώντας τη μεγαλύτερη «βαθμολογία» στη συχνότητα εμφάνισης κινήτρου 

(weighted average 4,01/5). 

Q5: Το ίδιο ποσοστό περίπου (82%) συγκεντρώνει η υποερώτηση Q5-3, δηλαδή οι 

ακατάλληλες αποτιμήσεις. 

 

Οι πίνακες με τα αριθμητικά δεδομένα όπως εξήχθησαν από το SPSS (σε 

μορφή αρχείου word) δεν έχουν κατάλληλη μορφοποίηση και η παράθεσή τους 

κρίνεται περιττή. Για κατανόηση των υπολοίπων αποτελεσμάτων δίνονται μόνο τα 

σχετικά δεδομένα της πρώτης υπόθεσης :  



Τσίρκος Κ. Ευθύμιος 

Ωραιοποίηση Οικονομικών Πληροφοριών και ο Ρόλος του Ελεγκτικολογιστικού 

Επαγγέλματος : Θεωρητική και Ερευνητική Προσέγγιση 

 

 111 

 

 

Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp
. Sig. 
(2-

sided) Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

  
Sig

. 99% Confidence Interval Sig. 
99% Confidence 

Interval Sig. 
99% Confidence 

Interval 

  Lower Bound 
Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound Upper Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Pearson Chi-
Square 

44,201(a) 16 ,000 ,003(b) ,001 ,004       

Likelihood 
Ratio 

31,124 16 ,013 ,008(b) ,006 ,010       

Fisher's Exact 
Test 

29,880     ,005(b) ,003 ,007       

Linear-by-
Linear 

Association 

14,358(c) 1 ,000 ,000(b) ,000 ,000 ,000(b) ,000 ,000 

N of Valid 
Cases 162                 

 
Directional Measures 

 

    Value 

Asymp

. Std. 
Error(a

) 
Approx
. T(b) 

Approx. 
Sig. Monte Carlo Sig. 

    Sig. 
99% Confidence 

Interval Sig. 99% Confidence Interval Sig. 

    

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound Upper Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Ordinal by 
Ordinal 

Somers' 
d 

Symmetric 
,290 ,064 4,366 ,000 ,000(c) ,000 ,000 

    Q4-2 
Dependent 

,282 ,064 4,366 ,000 ,000(c) ,000 ,000 

    Q5-3 

Dependent 
,299 ,066 4,366 ,000 ,000(c) ,000 ,000 

 

Symmetric Measures 

 

  
Valu

e 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) 
Approx. 

Sig. Monte Carlo Sig. 

  Sig. 99% Confidence Interval Sig. 99% Confidence Interval Sig. 

  
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound Upper Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Ordinal by 
Ordinal 

Kendall's tau-b 
,290 ,064 4,366 ,000 ,000(c) ,000 ,000 

  Kendall's tau-c ,222 ,051 4,366 ,000 ,000(c) ,000 ,000 

N of Valid Cases 162             

 

Αριθμητικά Δεδομένα 8.5. Πίνακες αποτελεσμάτων προγράμματος SPSS 

πρώτης υπόθεσης έρευνας 
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Όπως φαίνεται και στα Αριθμητικά Δεδομένα 8.5. παραπάνω σύμφωνα με τη 

μέθοδο Monte Carlo o έλεγχος x
2 

έδωσε επίπεδο σημαντικότητας (b) 0,003 μικρότερο 

του 0,05 το οποίο αποτελεί κριτήριο πάνω από την τιμή του οποίου οι δύο μεταβλητές 

(απαντήσεις) κρίνονται άσχετες μεταξύ τους. Συνεπώς στη συγκεκριμένη υπόθεση 

διαπιστώνεται ότι οι απαντήσεις σχετίζονται και η συσχέτισή τους είναι θετική καθώς 

οι δείκτες Somers' d και Kendall's tau-b είναι θετικής τιμής 0,290 και η θετική αυτή 

συσχέτιση υποστηρίζεται εμπειρικά καθώς προκύπτει με επίπεδο σημαντικότητας (c) 

0,000 με τη χρήση της μεθόδου Monte Carlo. 

  

Σχόλιο: Η θετική συσχέτιση αποδίδεται στο γεγονός ότι οι επαγγελματίες που 

γνωρίζουν καλύτερα και έχουν πολυετή εμπειρία ώστε να κατευθύνουν το δείγμα 

προς μία συγκεκριμένη επιλογή για την Q4 (εδώ η Q4-2), το πράττουν και σε 

συγκεκριμένη υποερώτηση της Q5 (Q5-3). 

 

2) Q4-2 – Q6: Θα ήταν ενδιαφέρον να «φιλτράρουμε» τις επιλογές 

βαθμολόγησης κινήτρων (Q4-1 ως Q4-5) όσων απάντησαν σίγουρα και μάλλον όχι 

στην ερώτηση 6., ότι δηλαδή η καθολική χρήση των ΔΛΠ – ΔΠΧΑ και οι αρχές τους 

δε θα συνδράμουν θετικά στη μείωση των φαινομένων παραποίησης στην Ελλάδα. 

► Υποθέτουμε ότι όσοι επέλεξαν κυρίως Q6=1 και Q6=2 (χαμηλό), έχουν δώσει 

μεγαλύτερη βαθμολογία στην εμφάνιση του κινήτρου των συμβατικών υποχρεώσεων 

(Q4-2 υψηλό). 

 

Στα Αριθμητικά Δεδομένα του SPSS σύμφωνα με τη μέθοδο Monte Carlo o 

έλεγχος x
2 

έδωσε επίπεδο σημαντικότητας (b) 0,181 μεγαλύτερο του 0,05 το οποίο 

αποτελεί κριτήριο πάνω από την τιμή του οποίου οι δύο μεταβλητές (απαντήσεις) 

κρίνονται άσχετες μεταξύ τους. Συνεπώς στη συγκεκριμένη υπόθεση διαπιστώνεται 

ότι οι απαντήσεις δε σχετίζονται. Ωστόσο η συσχέτισή τους είναι αρνητική καθώς οι 

δείκτες Somers' d και Kendall's tau-b είναι αρνητικής τιμής -0,151 και η συσχέτιση 

υποστηρίζεται εμπειρικά καθώς προκύπτει με επίπεδο σημαντικότητας (c) 0,024. 

 

Σχόλιο : Οι ερωτηθέντες φαίνεται να μην  εμπιστεύονται απόλυτα την 

καθολική χρήση των προτύπων και έχουν δώσει μεγαλύτερη βαθμολογία στην 

εμφάνιση του κινήτρου των συμβατικών υποχρεώσεων (Q4-2) έναντι των άλλων 

τεσσάρων, καθώς κυρίως αυτό δεν έχει να κάνει με λογιστικά πρότυπα, αρχές και 
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κανόνες, στους οποίους όπως φαίνεται από την Q-6 ότι δε δείχνουν εμπιστοσύνη. Η 

αρνητική συσχέτιση διαπιστώθηκε, ωστόσο εξ αρχής δεν υπάρχει σχέση των δύο 

απαντήσεων (Q4-2 – Q6). Η απόλυτα ποιοτική φύση των μεταβλητών είναι πιθανό να 

μας δώσουν άσχετα μεταξύ τους αποτελέσματα, αλλά με συγκεκριμένη τάση στη 

μεταξύ τους συμπεριφορά (αρνητική ή θετική). 

 

3) Q5-3 – Q6: Γνωρίζοντας ότι από τα 5 πεδία που αναφέρονται στην ερώτηση 

5., αυτό που σχετίζεται περισσότερο με τα ΔΛΠ-ΔΠΧΑ, είναι οι αποτιμήσεις (πεδίο 3 

ή Q5-3) και ότι η αποτίμηση σε «εύλογη αξία» σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα είναι 

αμφιλεγόμενο θέμα για τις δυνατότητες υποκειμενικότητας που αφήνει στους 

δημιουργούς των οικονομικών πληροφοριών και καταστάσεων.  

► Γίνεται υπόθεση ότι όσο πιο πολύ χρησιμοποιούνται οι αποτιμήσεις για 

παραποίηση (Q5-3 υψηλό), τόσο πιο αρνητικοί θα είναι οι ελεγκτές στη χρήση των 

ΔΛΠ – ΔΠΧΑ (Q6 χαμηλό) , δηλαδή ότι υφίσταται αρνητική συσχέτιση.  

 

Στα Αριθμητικά Δεδομένα του SPSS σύμφωνα με τη μέθοδο Monte Carlo o 

έλεγχος x
2 

έδωσε επίπεδο σημαντικότητας (b) 0,081 λίγο μεγαλύτερο του 0,05 το 

οποίο αποτελεί κριτήριο πάνω από την τιμή του οποίου οι δύο μεταβλητές 

(απαντήσεις) κρίνονται άσχετες μεταξύ τους. Συνεπώς στη συγκεκριμένη υπόθεση 

διαπιστώνεται ότι οι απαντήσεις δε σχετίζονται. Ωστόσο η συσχέτισή τους είναι 

αρνητική καθώς οι δείκτες Somers' d και Kendall's tau-b είναι αρνητικής τιμής -0,210 

και η συσχέτιση υποστηρίζεται εμπειρικά καθώς προκύπτει με επίπεδο 

σημαντικότητας (c) 0,002. 

 

Σχόλιο: Η αρνητική συσχέτιση των δύο μεταβλητών αντικατοπτρίζεται στον 

έλεγχο στατιστικής συσχέτισης (αρνητική) με την υπόθεση μας να έχει μία βάση, 

ωστόσο όχι στέρεα καθώς η σχέση των μεταβλητών κρίνεται στατιστικά μη 

σημαντική, δηλαδή οι απαντήσεις δόθηκαν χωρίς να επηρεάζει η μία την άλλη. 

 

4) Q7 – Q8: Εταιρική Διακυβέρνηση – Εσωτερικός Έλεγχος 

► Υποθέτουμε ότι συσχετίζονται θετικά και ότι οι ίδιοι που απάντησαν π.χ. ελλιπής 

ή τυπική (Q7=2 ή 3) στη μία το έπραξαν και στην άλλη (Q8=2 ή 3) 

 



Τσίρκος Κ. Ευθύμιος 

Ωραιοποίηση Οικονομικών Πληροφοριών και ο Ρόλος του Ελεγκτικολογιστικού 

Επαγγέλματος : Θεωρητική και Ερευνητική Προσέγγιση 

 

 114 

 

Στα Αριθμητικά Δεδομένα του SPSS σύμφωνα με τη μέθοδο Monte Carlo o 

έλεγχος x
2 

έδωσε επίπεδο σημαντικότητας (b) 0,000 μικρότερο του 0,05 το οποίο 

αποτελεί κριτήριο κάτω από την τιμή του οποίου οι δύο μεταβλητές (απαντήσεις) 

κρίνονται σχετικές μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη υπόθεση διαπιστώνεται ότι οι 

απαντήσεις σχετίζονται. Η συσχέτισή τους είναι θετική καθώς οι δείκτες Somers' d 

και Kendall's tau-b είναι θετικής τιμής 0,397 και η συσχέτιση υποστηρίζεται 

εμπειρικά καθώς προκύπτει με επίπεδο σημαντικότητας (c) 0,000. 

 

Σχόλιο : Οι δύο ερωτήσεις απαντώνται με απόλυτη σχετικότητα καθώς ο 

εσωτερικός έλεγχος συμπεριλαμβάνεται στις έννοιες και τις πρακτικές της εταιρικής 

διακυβέρνησης και οι ερωτηθέντες εκδηλώνουν κοινή συμπεριφορά στις δύο 

ερωτήσεις. Από ο Quick Report φαίνεται με «γυμνό μάτι» ότι οι επιλογές έχουν 

συγκεκριμένη, κοινή και ισχυρή τάση. Σε σχετική έρευνα (βλ. ενότητα 2.2) για την 

Εταιρική Διακυβέρνηση διαπιστώθηκε επίσης ότι στον Εσωτερικός Έλεγχος δεν έχει 

γίνει ουσιαστική πρόοδος παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις και προσπάθειες 

αυτορρύθμισης. 

 

5) Q9 – Q11 : Ανταγωνισμός ελεγκτικών εταιρειών 

► Αναμένεται όσοι απάντησαν κυρίως 1. ή 2. στην Q9, απάντησαν κυρίως 4. και 5. 

στην Q11 (αρνητική συσχέτιση).  

 

Στα Αριθμητικά Δεδομένα του SPSS σύμφωνα με τη μέθοδο Monte Carlo o 

έλεγχος x
2 

έδωσε επίπεδο σημαντικότητας (b) 0,051 μεγαλύτερο του 0,05 το οποίο 

αποτελεί κριτήριο κάτω από την τιμή του οποίου οι δύο μεταβλητές (απαντήσεις) 

κρίνονται σχετικές μεταξύ τους. Ωστόσο στον απλό έλεγχο x
2 

το επίπεδο 

σημαντικότητας κρίνει σχετικές τις μεταβλητές (0,044). Στη συγκεκριμένη υπόθεση 

διαπιστώνεται ότι οι απαντήσεις δε σχετίζονται, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ακολουθήσαμε σε όλη την έκταση των ελέγχων υποθέσεων τη μέθοδο Monte Carlo. 

Η συσχέτισή τους είναι αρνητική καθώς οι δείκτες Somers' d και Kendall's tau-b είναι 

αρνητικής τιμής -0,209 και η συσχέτιση υποστηρίζεται εμπειρικά καθώς προκύπτει 

με επίπεδο σημαντικότητας (c) 0,002. 

 

Σχόλιο : Ο χώρος των ελεγκτικών εταιρειών χαρακτηρίζεται πλέον από έντονο 

ανταγωνισμό. Οι απόψεις των ορκωτών ποικίλουν περί του αν αυτός ο ανταγωνισμός 
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έχει θετική ή αρνητική επίδραση και διαφοροποιείται η συμπεριφορά τους από τη μία 

ερώτηση στην άλλη. Μεγάλο θέμα είναι επίσης οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να 

προστατευθεί η ποιότητα του ελέγχου από τον ανταγωνισμό στις τιμές και τις 

συνθήκες υπό τις οποίες οι εργασίες αναλαμβάνονται. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι 

οι απαντήσεις κρίνονται συντηρητικές λόγω των συνθηκών της αγοράς στην εποχή 

μας που επηρεάζει αισθητά και τον κύκλο εργασιών των ελεγκτικών εταιρειών. 

 

6) Q12 – Q13: Ποιότητα ελεγκτικού έργου 

Οι ερωτήσεις σχετίζονται με την ποιότητα του ελεγκτικού έργου των Εξωτερικών 

Ελεγκτών και συγκεκριμένα την άποψη τους πάνω σε ένα πιθανό μέτρο αξιολόγησή 

της και την ύπαρξη ή όχι ισορροπίας μεταξύ χρονικών – οικονομικών περικοπών και 

ποιότητας στον έλεγχο. 

► Η υπόθεσή μας έχει να κάνει με τη συσχέτιση των δύο απαντήσεων. Εκτιμάται ότι 

όσοι απάντησαν ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική ισορροπία (Q13 χαμηλό), είναι αυτοί 

που βλέπουν θετικά την αποδοχή μιας ένδειξης της ποιότητας (του δείκτη που 

προτείνεται στην εκφώνηση της ερώτησης) του ελεγκτικού έργου (Q12 υψηλό). 

 

Στα Αριθμητικά Δεδομένα του SPSS σύμφωνα με τη μέθοδο Monte Carlo o 

έλεγχος x
2 

έδωσε επίπεδο σημαντικότητας (b) 0,034 μικρότερο του 0,05 το οποίο 

αποτελεί κριτήριο κάτω από την τιμή του οποίου οι δύο μεταβλητές (απαντήσεις) 

κρίνονται σχετικές μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη υπόθεση διαπιστώνεται ότι οι 

απαντήσεις σχετίζονται. Η συσχέτισή τους όμως αν και αρνητική όπως υποτέθηκε, με 

τους δείκτες Somers' d και Kendall's tau-b να είναι αρνητικής τιμής -0,077, η 

συσχέτιση δεν υποστηρίζεται εμπειρικά καθώς προκύπτει με επίπεδο σημαντικότητας 

(c) 0,241. 

 

Σχόλιο : Ακόμη μία περίπτωση που οι υποθέσεις για συγκεκριμένη τάση 

επιβεβαιώνονται ωστόσο δεν υποστηρίζονται με στατιστική σημαντικότητα. Τελικά η 

τάση που φαίνεται να έχουν κάποιες ερωτήσεις δεν διαμορφώνεται από τα ίδια 

άτομα, αλλά η συμπεριφορά του καθενός σε αυτές τις περιπτώσεις μεταβάλλεται για 

λόγους που δεν εξηγούνται εύκολα και ξεπερνούν τα όρια της παρούσας έρευνας. 

  

7. Q16 – Q17, Q17 – Q18: Οι ερωτήσεις αυτές εκτιμάται ότι θα απαντηθούν με 

σχετική ομοιομορφία. 
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► Όσοι πιστεύουν ότι ο Φορολογικός Έλεγχος πρέπει να διενεργείται από ιδιωτικές 

ελεγκτικές εταιρείες (π.χ. Q16 υψηλές τιμές), λογικά υποστηρίζουν την 

αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των σχετικών φαινομένων παραποίησης από 

τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (π.χ. Q17 υψηλές τιμές).  

► Παρομοίως κρίνεται ότι κινείται και η ερώτηση Q18, όπου η υποχρεωτική αλλαγή 

Ορκωτών Λογιστών από τις ελεγχόμενες εταιρείες προβλέπεται να κριθεί ως 

σημαντικός παράγοντας διασφάλισης της αξιοπιστίας του ελεγκτικού έργου (π.χ. Q18 

υψηλές τιμές), όπως και η αλλαγή των φορολογικών ελεγκτών από εφοριακούς σε 

ορκωτούς λογιστές στην προηγούμενη ερώτηση Q17. 

 

Στην πρώτη περίπτωση στα Αριθμητικά Δεδομένα του SPSS σύμφωνα με τη 

μέθοδο Monte Carlo o έλεγχος x
2 

έδωσε επίπεδο σημαντικότητας (b) 0,000 μικρότερο 

του 0,05 το οποίο αποτελεί κριτήριο κάτω από την τιμή του οποίου οι δύο μεταβλητές 

(απαντήσεις) κρίνονται σχετικές μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη υπόθεση 

διαπιστώνεται ότι οι απαντήσεις σχετίζονται. Η συσχέτισή τους είναι όντως θετική 

όπως υποτέθηκε, με τους δείκτες Somers' d και Kendall's tau-b να είναι θετικής τιμής 

0,351 και η συσχέτιση στατιστικά σημαντική καθώς προκύπτει με επίπεδο 

σημαντικότητας (c) 0,000. 

Η δεύτερη υπόθεση δεν έχει στατιστική σχέση με το επίπεδο σημαντικότητας 

(b) στο 0,642 και για τους δείκτες συσχέτισης στο (c) 0,107 (>0,05). 

 

Σχόλιο : Η πρώτη υπόθεση εξακριβώθηκε ως αναμενόμενη. Αντιθέτως η 

δεύτερη δεν πέρασε το ότιο της στατιστικής σημαντικότητας, πιθανώς γιατί το μέτρο 

της αλλαγής εξωτερικού ελεγκτή δεν εφαρμόζεται καθολικά και παγκοσμίως και 

επηρεασμένοι από αυτό το γεγονός να μη το αντιστοιχίζουν σε σπουδαιότητα με την 

ανάληψη του φορολογικού ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές. 

 

8. Q6 – Q19 : Επιστρέφουμε στην ερώτηση 6. με αφορμή την ερώτηση 19. Και 

οι δύο αναφέρονται στην υιοθέτηση και την εμπιστοσύνη σε διεθνή πρότυπα και 

αρχές λειτουργίας, η μεν 6. για τους συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων 

(ΔΛΠ-ΔΠΧΑ), η δε 19 κυρίως για τους ελεγκτές αυτών (Κώδικας Δεοντολογίας 

IFAC).  

► Αναμένεται ύπαρξη θετικής συσχέτισης, λόγω των αμφιβολιών που εκφράζονται 

για την χρήση των ΔΛΠ και των αρχών τους.  
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Στα Αριθμητικά Δεδομένα του SPSS σύμφωνα με τη μέθοδο Monte Carlo o 

έλεγχος x
2 

έδωσε επίπεδο σημαντικότητας (b) 0,033 μικρότερο του 0,05 το οποίο 

αποτελεί κριτήριο κάτω από την τιμή του οποίου οι δύο μεταβλητές (απαντήσεις) 

κρίνονται σχετικές μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη υπόθεση διαπιστώνεται ότι οι 

απαντήσεις σχετίζονται. Η συσχέτισή τους είναι θετική καθώς οι δείκτες Somers' d 

και Kendall's tau-b είναι θετικής τιμής 0,209 και η συσχέτιση υποστηρίζεται 

εμπειρικά καθώς προκύπτει με επίπεδο σημαντικότητας (c) 0,001. 

 

Σχόλια : Επιβεβαίωση της θετικής συσχέτισης, ωστόσο στα πρωτογενή 

αποτελέσματα του quick report, οι ερωτώμενοι φαίνονται συνολικά καχύποπτοι 

απέναντι στην Q6, με 54% περίπου «σίγουρα και μάλλον όχι», ενώ ήταν πολύ θετικοί 

στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του κώδικα δεονολογίας. 

 

9. Q19 – Q20 : Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις  αφορούν τους κανόνες 

Δεοντολογίας κυρίως στο έργο των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών, που συσχετίζεται 

όχι μόνο με τη δική τους δράση, αλλά και με τη στάση του ελεγχόμενου απέναντι σε 

αυτούς . 

► Υποθέτουμε ότι θα έχουν αρνητική συσχέτιση. Η Q19 αναμένεται να εμφανίσει 

υψηλά αποτελέσματα, καθώς έχει να κάνει με την πίστη σε κανόνες που έθεσαν οι 

ίδιοι οι επαγγελματίες ελεγκτές και λογιστές. Σε αντίθεση η Q20 αναμένεται να 

επαληθεύσει τις αμφιβολίες των Ορκωτών Λογιστών για τις υπόλοιπες ομάδες 

ενδιαφερομένων, πόσο μάλλον για τις διοικήσεις (ελεγχόμενοι), ότι δεν γνωρίζουν 

ούτε πείθονται για την αναγκαιότητα και την υποχρέωση τήρησης κανόνων 

δεοντολογίας, πράγμα εύκολα αποδεκτό δεδομένων των συνθηκών όπου δεν 

εφαρμόζονται απολύτως ούτε οι νόμοι (όπως φαίνεται και ερώτηση Q15). 

 

Στα Αριθμητικά Δεδομένα του SPSS σύμφωνα με τη μέθοδο Monte Carlo o 

έλεγχος x
2 

έδωσε επίπεδο σημαντικότητας (b) 0,036 μικρότερο του 0,05 το οποίο 

αποτελεί κριτήριο κάτω από την τιμή του οποίου οι δύο μεταβλητές (απαντήσεις) 

κρίνονται σχετικές μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη υπόθεση διαπιστώνεται ότι οι 

απαντήσεις σχετίζονται. Η συσχέτισή τους είναι θετική καθώς οι δείκτες Somers' d 

και Kendall's tau-b είναι θετικής τιμής 0,133 και η συσχέτιση υποστηρίζεται 

εμπειρικά καθώς προκύπτει με επίπεδο σημαντικότητας (c) 0,045. 
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Σχόλιο : Ακόμη μία περίπτωση όπου τα αποτελέσματα από τη στατιστική 

επεξεργασία διέψευσαν την υπόθεσή που έγινε. Προφανώς χαμηλός βαθμός παιδείας 

και σεβασμού των κανόνων δεοντολογίας από τη μεριά του ελεγχόμενου δε σημαίνει 

απόλυτα για τους ερωτηθέντες την επιτακτικότατα και την αποτελεσματικότητα της 

εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας . Αυτό μπορεί να προκύψει από την χαμηλή 

εμπιστοσύνη που έχει ο επαγγελματίας στην εφαρμογή γενικά αποδεκτών προτύπων 

και αρχών ως προς την αποτελεσματικότητά τους και τη συμβολή τους στην 

ποιοτικότερη οικονομική πληροφόρηση.  

Παρόμοια συμπεριφορά εκδηλώθηκε και στην ερώτηση για τη συνεισφορά της 

καθολικής εφαρμογής των ΔΛΠ-ΔΠΧΑ, στην ποιοτικότερη και πιο αξιόπιστη 

οικονομική πληροφόρηση, με τους ερωτηθέντες να είναι επιφυλακτικοί και 

συντηρητικοί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

 

9.1 Συμπεράσματα θεωρητικής και ερευνητικής προσέγγισης 

 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από έντονη κοινωνική κινητικότητα και 

δυσαρέσκεια. Η δυσαρέσκεια αυτή είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς 

κυβερνήσεων, ισχυρών ιδιωτικών επιχειρηματικών μονάδων, αλλά και ατομικών 

επιλογών και νοοτροπιών που εμπεριέχουν παρανομία, δόλο και παραπλάνηση. Τα 

φαινόμενα της ωραιοποίησης των λογιστικών και οικονομικών πληροφοριών των 

επιχειρήσεων είναι η περίπτωση συμπεριφοράς που μελετήθηκε και ερευνήθηκε στην 

παρούσα εργασία. Οι συνέπειες των φαινομένων αυτών είναι καταστροφικές λόγω 

μεγάλης δυνητικής οικονομικής ζημίας και διαμόρφωσης κλίματος βαθύτατης κρίσης 

εμπιστοσύνης στην λειτουργία των κεφαλαιαγορών και των ελεγκτικών μηχανισμών.  

 

Σε όλα τα στάδια από τα οποία διέρχεται η οικονομική πληροφόρηση έχει 

διαπιστωθεί ελλιπής, διαστρεβλωμένη ή μηδενική εφαρμογή κανόνων. Από την 

προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων έως τη δημοσίευση τους με την έκθεση 

ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ωραιοποίησης 

οικονομικών πληροφοριών με ευθύνη ορισμένων και άγνοια άλλων συμμετεχόντων 

στις διαδικασίες. Σημαντικό ρόλο και κατ’ επέκταση μερίδιο ευθύνης κατέχει το 

κανονιστικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο που διέπει τα στάδια αυτά. Η έλλειψη 

ελέγχων από τους κρατικούς μηχανισμούς και κυρώσεων από τις εποπτικές αρχές έχει 

καταστήσει το έργο των ανεξάρτητων Νόμιμων Λογιστών εξαιρετικής σπουδαιότητας 

και ύψιστου κύρους. 

 

Πάνω σε αυτή τη βάση δεδομένων καταστάσεων η ανύψωση της ατομικής και 

εταιρικής ηθικής μπορεί να εγγυηθεί την αξιόπιστη λογιστική πληροφόρηση και τη 

αποτροπή μελλοντικών φαινομένων ωραιοποίησης.  

 

Σύμφωνα με την έρευνα τα στελέχη των ελληνικών ελεγκτικών εταιρειών, 

δηλαδή οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, ασπάζονται την αξία και την ανωτερότητα 
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των αρχών και πρακτικών που ευαγγελίζονται τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα 

και πλαίσια στη Λογιστική την Ελεγκτική και την Εταιρική Διακυβέρνηση. Ωστόσο 

στέκονται περισσότερο επιφυλακτικοί στην ορθή αξιοποίησή και αντιμετώπισή τους 

από τις ελεγχόμενες επιχειρηματικές οντότητες. Τα φαινόμενα ωραιοποίησης 

αποδίδονται στις ιδιαίτερα βεβαρυμμένες υποχρεώσεις των εταιρειών και στην 

κουλτούρα τους, καταστάσεις που δεν μεταβάλλονται άμεσα και εύκολα μόνο με την 

υιοθέτηση και αποδοχή αυστηρότερων και αναγνωρίσιμων προτύπων. Ωστόσο 

κρίνουν ουσιαστικότερο το έργο που επιτελείται στον τομέα του ελέγχου από τους 

ίδιους σε σύγκριση με το κράτος και βλέπουν περιθώρια βελτίωσης του κλίματος 

ανταγωνισμού μεταξύ τους. 

 

9.2 Προοπτικές – Προτάσεις 

 

Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή αξιολόγησης 

της δράσης και της απόδοσης μιας εταιρείας. Η απόκτηση νοήματος και αξίας όπως 

διαπιστώθηκε σε όλη την έκταση της μελέτης και της έρευνας απαιτεί ανταπόκριση 

στις συνθήκες και τις απαιτήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος για ορθολογική 

πληροφόρηση των μετόχων και των υπολοίπων ομάδων ενδιαφερομένων. 

 

Η πιστή εφαρμογή συγκεκριμένων λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων 

κρίνεται απαραίτητη για την εξέταση των οικονομικών πληροφοριών σε κοινή βάση. 

Τα ΔΛΠ – ΔΠΧΑ παρέχουν μεγάλης έκτασης πληροφορίες με πολλές λεπτομέρειες 

που διαφωτίζουν τον χρήστη των πληροφοριών. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να 

συντάσσονται σε ευρεία κλίμακα από τους λογιστές και τους διοικούντες των 

εταιρειών. Από την πλευρά τους οι ελεγκτές οφείλουν να εφαρμόζουν τα ΔΠΕ και να 

τηρούν αυστηρά τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας με σκοπό την αποκατάσταση 

χαμένου κύρους τους. Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτό είναι ο σεβασμός των αρχών 

αυτών και από τους ελεγχόμενους. 

 

Επιπλέον σημεία στα οποία οφείλουν να δώσουν βαρύτητα οι επαγγελματίες 

της Λογιστικής και του Ελέγχου, αλλά και οι σχετικοί επαγγελματικοί και κρατικοί 

φορείς, μπορούν να αναφερθούν για κάθε ομάδα συμμετεχόντων στην τελική εικόνα 

της πληροφόρησης. Ένα από αυτά είναι η αυστηρότερη συμμόρφωση στις αρχές της 

εταιρικής διακυβέρνησης από τις διοικήσεις των ελεγχόμενων εταιρειών. Επίσης ο 
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κρατικός έλεγχος θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

ορίζουν οι νόμοι σε αποδεδειγμένα φαινόμενα απάτης. Σχετικά με το 

ελεγκτικολογιστικό κλάδο, οι επαγγελματικοί φορείς θα μπορούσαν να ορίσουν 

κατώτατα όρια στις αμοιβές των ελεγκτών με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας 

του έργου τους. Αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί με την καθιέρωση δεικτών κόστους 

ελέγχου σε σύγκριση με τα μεγέθη των ελεγχόμενων εταιρειών. 

 

Σε γενικές γραμμές οι εμπλεκόμενοι φορείς στην άσκηση του 

ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος και την εξαγωγή των οικονομικών πληροφοριών, 

δηλαδή οι διοικήσεις των επιχειρήσεων, οι Ορκωτοί Λογιστές και οι εποπτικές αρχές 

της χώρας μας θα πρέπει να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την επίτευξη, τη 

διατήρηση και τη βελτίωση του απαιτούμενου ηθικού επιπέδου στον  τομέα αυτόν. Η 

προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι το αντικείμενο διαρκούς διερεύνησης του 

θέματος και αντιμετώπισης των συνεχών προκλήσεων που εμφανίζονται. Τελικός 

στόχος όλων των δράσεων πρέπει να είναι η αύξηση της ποιότητας και της αξίας της 

πληροφόρησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΚΑΙ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σε συγκεκριμένες εταιρικές διευθύνσεις e-mail, με τη διαδικασία που αναλύθηκε στο 

κεφάλαιο 8, είναι το παρακάτω :   

 

 

Εισαγωγή  

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αφορά το ερευνητικό μέρος διπλωματικής 

εργασίας Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής του  τμήματος Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο : 

"Ωραιοποίηση Οικονομικών Πληροφοριών και ο Ρόλος του Ελεγκτικολογιστικού 

Επαγγέλματος: Θεωρητική και Ερευνητική Προσέγγιση". Όλες οι ερωτήσεις είναι 

πολλαπλής επιλογής, σύντομες και ο τρόπος συγκέντρωσης των 

ερωτηματολογίων (ηλεκτρονική υποβολή) δεν επιτρέπει στον ερευνητή να γνωρίζει 

την ταυτότητα του ερωτώμενου. 

 

1. Είστε/Ήσαστε μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ; 

Ναι 

Όχι 

 

2. Πόσα χρόνια απασχολείστε/απασχοληθήκατε σε Ελεγκτική Εταιρεία ; 

- 10 χρόνια και άνω 

- 4 < χρόνια < 10 

- 1 < χρόνια < 4 

- χρόνια < 1 

- κανένα 

 

3. Πιστεύετε ότι τα φαινόμενα «ωραιοποίησης» οικονομικών στοιχείων  και 

«δημιουργικής» λογιστικής αποτελούν περισσότερο  αιτία  ή  αποτέλεσμα  της 

οικονομικής  κρίσης ; 

- Αιτία / Κυρίως αιτία 

- Αποτέλεσμα / Κυρίως αποτέλεσμα 

- Τίποτα από τα δύο, ανεξάρτητα της κρίσης 
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4. Κατά πόσο πιστεύετε ότι εμφανίζονται στην Ελλάδα οι συγκεκριμένες 

κατηγορίες κινήτρων / περιπτώσεις «δημιουργικής» λογιστικής σε ελεγχόμενες 

οικονομικές μονάδες την τελευταία δεκαετία (από 2001 – σήμερα); Κίνητρα / 

Περιπτώσεις που σχετίζονται με : (από 1:Πολύ λίγο ως 5:Πάρα πολύ) 

- Τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς (πίεση αναλυτών, άντληση κεφαλαίων από 

Χρηματιστήριο, ανταγωνισμός, δανεισμός – επίτευξη απαιτούμενων στόχων, 

συγχωνεύσεις – εξαγορές, διατήρηση ομαλής τάσης αποτελεσμάτων, μερισματική 

πολιτική κ.α.)   

- Τις συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης (δανειακές συμβάσεις – τήρηση όρων, 

αμοιβές διοίκησης κ.α.)   

- Τη συμπεριφορά των μελών της διοίκησης (διατήρηση διοικητικών θέσεων, 

προαγωγές κ.α.) 

- Το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων (ρυθμιστικό πλαίσιο κλάδου 

π.χ. πλαίσια «Βασιλεία» για τράπεζες, αντιμονοπωλιακές και άλλες ρυθμίσεις, 

προσπάθειες φοροδιαφυγής κ.α.) 

- Την επιχειρησιακή κουλτούρα (βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός, μη ρεαλιστικοί 

προϋπολογισμοί και σχέδια δράσης κ.α.) 

 

5. Σε τι βαθμό εκτιμάτε ότι στις περιπτώσεις παραποίησης οικονομικών 

καταστάσεων στην ελληνική πραγματικότητα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω 

κατηγορίες τεχνικών ; (από 1:Πολύ λίγο ως 5:Πάρα πολύ) 

- Εικονικά έσοδα (διόγκωση, βελτίωση δεικτών) 

- Χρονικές διαφορές (μη τήρηση αρχής δεδουλευμένων / αυτοτέλειας χρήσεων) 

- Ακατάλληλες αποτιμήσεις (αύξηση Ενεργητικού / μείωση Υποχρεώσεων) 

- Απόκρυψη υποχρεώσεων / εξόδων 

- Ακατάλληλες γνωστοποιήσεις (ελλιπής πληροφόρηση / παραπλάνηση) 

 

6. Πιστεύετε ότι η καθολική χρήση των ΔΛΠ – ΔΠΧΑ και η πλήρης υιοθέτηση 

των αρχών τους από τις ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες θα συνδράμει 

θετικά στη μείωση των φαινομένων ωραιοποίησης / παραποίησης 

οικονομικών στοιχείων στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον ; 

- Σίγουρα όχι,  

- Μάλλον όχι,  

- Ίσως,  

- Μάλλον ναι,  

- Σίγουρα ναι 

 

7. Η έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης απέκτησε ιδιαίτερη σημασία και 

μπήκε στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά το πλήθος των εταιρικών 

σκανδάλων που ξέσπασαν κυρίως την περασμένη δεκαετία.  

Πως κρίνετε την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου, θέσπιση Κώδικα Ηθικής, Κανονισμού 

Εσωτερικού Ελέγχου, Principal – Agent theory / Θεωρία Αντιπροσώπευσης) 

από τις ελληνικές ελεγχόμενες εταιρίες ; 

- Ανύπαρκτη,  

- Ελλιπής,  

- Τυπική,  

- Σημαντική,  
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- Απόλυτη/Πλήρης 

 

8. Πως κρίνετε την παρουσία και συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στη 

λειτουργία και την ορθή κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων μιας ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας στην Ελλάδα ;  

- Ανύπαρκτη,  

- Ελλιπής,  

- Τυπική,  

- Σημαντική,  

- Εξέχουσα 

 

9. Πως πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των Ελεγκτικών Εταιρειών για 

κάλυψη μεγαλύτερου μέρους της αγοράς επηρεάζει την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ; 

- Αρνητικά (μείωση αμοιβών και παρακίνησης, κίνδυνοι από ελαστικότερες 

διαπραγματεύσεις με πελάτες κ.α.)  

- Μάλλον αρνητικά, (μείωση κόστους με απαιτήσεις ελαχιστοποίησης/πίεσης χρόνου 

κ.α.), 

- Ουδέτερο/Αδιάφορο,  

- Μάλλον θετικά, (ελαχιστοποίηση του κινδύνου φήμης – reputation risk, κύρος 

ανάμεσα στις ανταγωνίστριες ελεγκτικές εταιρείες) 

- Σίγουρα θετικά (ποιοτικές υπηρεσίες με σκοπό την υπεροχή και την προτίμηση των 

πελατών για τη μεγαλύτερη αξιοπιστία που θα παρέχει έναντι άλλων εταιρειών)  

 

10. Πως πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα του ελέγχου που 

διενεργείται από μία Ελεγκτική Εταιρεία, από το γεγονός ότι η ελεγχόμενη 

εταιρεία μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Τήρησης Βιβλίων και 

οικονομικής φύσεως υπηρεσίες από άλλες Ελεγκτικές Εταιρείες ;  

- Αρνητικά,  

- Μάλλον αρνητικά,  

- Ουδέτερο/Αδιάφορο,  

- Μάλλον θετικά,  

- Θετικά. 

 

11. Θα κρίνατε ως αποτελεσματικό, από άποψη υγιούς ανταγωνισμού, αλλά 

και διασφάλισης της ποιότητας του Ελέγχου, ένα «πλαφόν» κατώτατης 

αμοιβής ελέγχου/κόστους ελέγχου ανάλογο με το μέγεθος και τη φύση του 

έργου ;  

- Σίγουρα όχι,  

- Μάλλον όχι,  

- Ίσως,  

- Μάλλον ναι,  

- Σίγουρα ναι 

 

12. Θα μπορούσε ένας ανεπίσημος δείκτης σύγκρισης του κόστους Ελέγχου με 

ένα από τα τρία κριτήρια ένταξης στον υποχρεωτικό έλεγχο (ενεργητικό, 

κύκλος εργασιών, αριθμός εργαζομένων) ή με συνδυασμό τους (ανάλογα με τη 

βαρύτητα κάθε κριτηρίου σε κάθε κλάδο) να αποτελέσει μία αξιόπιστη ένδειξη 
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της ποιότητας του Ελέγχου (ΚΟΣΤΟΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΟ και σύγκριση με 

υπόλοιπο κλάδο;  

- Σίγουρα όχι,  

- Μάλλον όχι,  

- Ίσως,  

- Μάλλον ναι,  

- Σίγουρα ναι  

 

13. Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, 

νομικό, τεχνολογικό), η μείωση του χρόνου και του κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Πιστεύετε ότι υπάρχει ικανοποιητική/ 

ασφαλής ισορροπία μεταξύ μείωσης κόστους και χρόνου ελέγχου από τη μία 

και διατήρησης του επιπέδου ποιότητας των ελεγκτικών διαδικασιών και 

συμπερασμάτων από την άλλη; 

- Σίγουρα όχι,  

- Μάλλον όχι,  

- Ίσως,  

- Μάλλον ναι,  

- Σίγουρα ναι  

 

14. Στα πλαίσια της τάσης μείωσης του χρόνου και του κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ελεγκτικής, πόσο κατάλληλες πιστεύετε ότι είναι οι 

παρακάτω επιλογές;  (1: Πολύ ακατάλληλο έως 5: Πολύ κατάλληλο) 

- Μείωση αμοιβών των απασχολούμενων στον έλεγχο (χαμηλότερη τιμολόγηση). 

- Μείωση λειτουργικών εξόδων ελεγκτικών εταιρειών (μείωση μετακινήσεων/ 

παρουσίας στο χώρο του ελεγχόμενου) 

- Μείωση χρόνου με περισσότερη βάση σε τεχνολογικά/πληροφοριακά μέσα. 

- Μείωση χρόνου με εκτενέστερη χρήση της εργασίας άλλων επαγγελματιών 

(εσωτερικών ελεγκτών, εκτιμητών, εμπειρογνωμόνων) 

- Μείωση χρόνου με επικέντρωση σε συγκεκριμένα σημεία της ελεγκτικής διαδικασίας 

μετά από σχετική αξιολόγηση. 

 

15. Κατά πόσο πιστεύετε ότι η αδυναμία πάταξης, από τον κρατικό μηχανισμό, 

φαινομένων παραποίησης, απόκρυψης οικονομικών στοιχείων και διαφθοράς 

στην Ελλάδα, οφείλεται σε : (από 1:Πολύ λίγο ως 5:Πάρα πολύ) 

- Περικοπές προϋπολογισμών λειτουργίας και δραστηριοποίησης σχετικών 

υπηρεσιών 

- Έλλειψη κατάλληλων γνώσεων και κατάρτισης του αρμόδιου προσωπικού 

- Αποτυχία εφαρμογής της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας 

 

16. Ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα των κρατικών ελεγκτικών 

μηχανισμών, θεωρείτε ότι ο τακτικός πλέον Ετήσιος Φορολογικός Έλεγχος των 

εταιρειών, ενδείκνυται να διενεργείται από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες; 

- Σίγουρα όχι,  

- Μάλλον όχι,  

- Ίσως,  

- Μάλλον ναι,  

- Σίγουρα ναι  
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17. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι καταπολεμάται η ωραιοποίηση/παραποίηση των 

οικονομικών μεγεθών (με κίνητρο τη φοροδιαφυγή) και η ελλιπής φορολόγηση 

(από παρερμηνεία ή άγνοια) με τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου από 

τους Νόμιμους Ελεγκτές;  

- Καθόλου / Στον ελάχιστο βαθμό 

- Λίγο / Σε μικρότερο βαθμό  

- Στον ίδιο βαθμό με πριν (με ελέγχους Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. κ.α.)  

- Αρκετά / Σε μεγαλύτερο βαθμό  

- Πολύ / Στον μέγιστο βαθμό μέχρι σήμερα 

 

18. Πιστεύετε ότι η υποχρέωση ανάθεσης του ελέγχου σε διαφορετικό νόμιμο 

ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα διασφάλισης της αξιοπιστίας του ελεγκτικού έργου ;  

- Σίγουρα όχι,  

- Μάλλον όχι,  

- Ίσως,  

- Μάλλον ναι,  

- Σίγουρα ναι  

 

19. Πρόσφατα γεγονότα με οικονομικές απάτες σε διάφορα κράτη κλόνισαν την 

εμπιστοσύνη του κόσμου στους ελεγκτές και τις εταιρείες τους οδηγώντας σε 

κρίση εμπιστοσύνης προς το ελεγκτικολογιστικό επάγγελμα. 

Πιστεύετε ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων για 

Λογιστές (IESBA) της IFAC και η πιστή εφαρμογή των κανόνων του θα 

αποκαταστήσουν το κύρος του επαγγέλματος ; 

- Σίγουρα όχι,  

- Μάλλον όχι,  

- Ίσως,  

- Μάλλον ναι,  

- Σίγουρα ναι  

 

20. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι στην Ελλάδα ο ελεγχόμενος γνωρίζει και πείθεται 

για την αναγκαιότητα και την υποχρέωση τήρησης των κανόνων δεοντολογίας 

(πέρα των νομικών υποχρεώσεων) που επιβάλλουν οι σχετικές ρυθμιστικές 

αρχές στο Νόμιμο Ελεγκτή, αλλά και στον ίδιο ; 

- Καθόλου / Στον ελάχιστο βαθμό 

- Ελλιπώς / Σε μικρό βαθμό  

- Αδιάφορο / Σε ουδέτερο βαθμό 

- Αρκετά / Σε μεγάλο βαθμό  

- Πολύ / Στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

  

Το ερωτηματολόγιο που εστάλη με τη διαδικασία που αναλύεται στο κεφάλαιο 8, 

δημιουργήθηκε με τη συνδρομή της ιστοσελίδας “kwiksurveys.com”, με 

συγκεκριμένα βήματα που διευκόλυναν τον ερευνητή να δημιουργήσει και να 

επεξεργάζεται στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο μέχρι να φτάσει στην τελική του 

μορφή, στην οποία το έλαβαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα. 

  

Πέρα από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, το οποίο κέντρισε το 

ενδιαφέρον του Ορκωτού Λογιστή, το περιβάλλον της ηλεκτρονικής φόρμας των 

ερωτήσεων ήταν ανοιχτόχρωμο, χωρίς σχέδια και έτσι τόνιζε την ερώτηση και τις 

πιθανές απαντήσεις. Κάθε ερώτηση μπορούσε να απαντηθεί μόνο αν είχε απαντηθεί η 

προηγούμενή της, εξασφαλίζοντας έτσι τη συγκέντρωση ολοκληρωμένων 

απαντήσεων. Στο τέλος της ηλεκτρονικής φόρμας, δόθηκε η δυνατότητα επικοινωνίας 

του ερωτώμενου, για να λάβει, αν επιθυμεί τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από 

το κείμενο της παρούσας εργασίας. 

 

Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε συγκεκριμένες εταιρικές διευθύνσεις e-mail, με τη διαδικασία που 

αναλύθηκε στο κεφάλαιο 8 παρατίθεται παρακάτω.  

 

Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας λήφθηκαν, είτε από τις ίδιες τις εταιρείες 

μετά από επικοινωνία με τα τμήματα προσωπικού, είτε από το δημόσιο Μητρώο της 

ΕΛΤΕ μετά από σχετική ενημέρωση όπως φαίνεται παρακάτω στην απαντητική 

επιστολή της : 
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Οι ελεγκτικές εταιρείες του μητρώου της ΕΛΤΕ οι οποίες, είτε ενημερώθηκαν 

για την αποστολή των ερωτηματολογίων σε στελέχη τους, είτε τα δέχθηκαν άμεσα 

μέσω των δημοσιευμένων στοιχείων επικοινωνίας των στελεχών τους σε τυχαία σειρά 

είναι οι παρακάτω (αναφέρεται επωνυμία ή διακριτικός τίτλος) : 

 

 ΣΟΛ  A.E. 

 GRANT  THORNTON Α.Ε. 

 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ 

 KPMG 

 DELOITTE  

 PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε. 
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 MAZARS Α.Ε. 

 PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

 ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 

 BAKER TILLY HELLAS A.E. 

 BDO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 HBP Ε.Π.Ε. 

 NEXIA EUROSTATUS A.E. 

 ACTION AUDITING S.A. 

 KSI GREECE 

 RSM GREECE A.E. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

QUICK REPORT ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται με απλά διαγράμματα και αριθμητικά δεδομένα τα 

πρωτογενή αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας για τους σκοπούς της εργασίας. 

 

Ερώτηση 1. 

 

 

Ερώτηση 2. 

 

 

Ερώτηση 3. 
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Ερώτηση 4. 

 

 

Ερώτηση 5. 
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Ερώτηση 6. 

 

 

Ερώτηση 7. 

 

 

Ερώτηση 8. 
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Ερώτηση 9. 

 
 

Ερώτηση 10. 

 
 

Ερώτηση 11. 
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Ερώτηση 12. 

 
Ερώτηση 13. 

 
Ερώτηση 14. 
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Ερώτηση 15. 

 
 

Ερώτηση 16. 

 

 

Ερώτηση 17. 
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Ερώτηση 18. 

 
 

Ερώτηση 19. 

 
 

Ερώτηση 20. 

 
  


