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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Τι είναι απάτη; 

Γιατί οι άνθρωποι διαπράττουν µια απάτη; 

Πως µπορούµε να προλάβουµε µια απάτη; 

Πως µπορούµε να την εντοπίσουµε; 

Πως µπορούµε να την περιορίσουµε; 

Πως ο εσωτερικός έλεγχος συµβάλει στην προσπάθεια περιορισµού και πρόληψης της 

απάτης; 

 Αυτά είναι τα ερωτήµατα που προσπαθούµε να απαντήσουµε µε το πόνηµα αυτό, κάνοντας 

µια µικρή ιστορική αναδροµή στη ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου και µια εννοιολογική 

γνωριµία µε τους όρους  που συναντούµε αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από 

τον εσωτερικό έλεγχο ,στην προσπάθειά του να  περιορίσει τα φαινόµενα απάτης. 

 Εξετάζουµε περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, 

προσπαθώντας να διακρίνουµε τις αιτίες τους  και κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος θα 

µπορούσε να προλάβει την διάπραξή τους.  

 Τέλος παραθέτουµε τα συµπεράσµατά µας και τις ταπεινές προτάσεις µας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Σήµερα στην εποχή της διεθνοποιηµένης οικονοµίας , της παγκοσµιοποίησης, οι αλλαγές στο 

χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον είναι πιο συχνές και ενίοτε ανατρεπτικές επηρεάζοντας όλο 

και περισσότερο τις επιχειρηµατικές µονάδες.  

 Σήµερα ,περισσότερο από ποτέ κρίνεται αναγκαία η πρόληψη ,η  διαχείριση και η καταστολή 

των κινδύνων που ενέχουν οι αλλαγές αυτές, µε σηµαντικότερο αυτόν του κινδύνου της 

απάτης. 

  Είναι αναγκαίο οι διοικήσεις των οικονοµικών µονάδων οργανώνοντας άρτιες υπηρεσίες 

εσωτερικού ελέγχου να προσπαθήσουν να διασπάσουν «Το Τρίγωνο τα απάτης» 

περιορίζοντας τις  ευκαιρίες  ανάπτυξης των φαινοµένων  εξαπάτησης των µετόχων, του 

επενδυτικού κοινού , των υπαλλήλων και του κράτους έτσι ώστε  να εξασφαλίζεται ένα 

σταθερό και αξιόπιστο επιχειρηµατικό περιβάλλον για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη.  

  

Στα επόµενα κεφάλαια θα ασχοληθούµε εκτενώς µε την απάτη στην περιπτωσιολογία 

επιχειρήσεων που ενεπλάκησαν σε µεγάλα λογιστικά σκάνδαλα. 

 

 Τέλος θα προσπαθήσουµε να αξιολογήσουµε κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος των 

επιχειρήσεων αυτών θα µπορούσε να τα εντοπίσει και να τα αποτρέψει. 

 

 

 

                                       «κάλλιον το προλαµβάνειν ή το θεραπεύειν»  

                                                                                           Ιπποκράτης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1.1.Γενικά 

 

Οι οικονοµικές εξελίξεις που συντελέστηκαν τον προηγούµενο αιώνα έχουν επηρεάσει 

καθοριστικά τον αιώνα που διανύουµε τώρα. 

 Το οικονοµικό κραχ του 1929  και η παρατεταµένη περίοδο της ύφεσης οδήγησε στην 

καταστροφή µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων αλλά και µεγαλύτερων οικονοµικών 

οντοτήτων τόσο στην  Αµερική όσο και στην Ευρώπη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την 

συρρίκνωση  όχι µόνο της οικονοµίας στην  Αµερικής αλλά ολόκληρου του παγκόσµιου 

εµπορίου 1. 

 Μετά το κραχ, η αγορά δεν επέστρεψε στα προ του 1929 επίπεδα, παρά µόνο πριν τα τέλη 

του 1954.  

Η κάθε χώρα προσπάθησε να ξεπεράσει την ύφεση παίρνοντας διαφορετικά µέτρα 

ανάκαµψης 

 Από την εποχή δε , του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου και µετά , προκειµένου η οικονοµία 

να επανεκκινήσει και να φτάσει τα επίπεδα ανάπτυξης πριν από το κραχ , υιοθετήθηκαν νέες 

πρακτικές άσκησης του εµπορίου που οδήγησαν τελικά στην διεθνοποίηση του παγκόσµιου 

εµπορίου, στην ελεύθερη διακίνηση του  χρήµατος  ,των  ανθρώπων ως εργατικού δυναµικού  

και τέλος στην  άνθιση της τεχνολογίας και των επιστηµών. 

  Στις σύγχρονες αυτές διεθνείς επιχειρήσεις, η ανάληψη επιχειρηµατικών κινδύνων αφενός 

αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης κι αειφόρους ,σταθερής ανάπτυξης και αφετέρου επιβάλλει 

την καθιέρωση δικλείδων ασφαλείας και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου µε σκοπό την όσο 

το δυνατόν επιτυχή εξάλειψη του κινδύνου και των αρνητικών επιπτώσεων από την κακή 

                                      
1 Business journal articles May5th 2012www. (how did we get into thiw financial crisis)  (n.d.). Business journal 
. etbj.com 
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διαχείρισή του. Στην αγορά σήµερα, έχει δηµιουργηθεί η τάση της πρόληψης των βίαιων 

αλλαγών προκειµένου να οικοδοµηθεί ένα σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον . 

 

 Σηµαντική προϋπόθεση της επιτυχηµένης διαχείρισης αυτών των κινδύνων είναι και η 

ικανότητα της εκάστοτε ∆ιοίκησης να δηµιουργεί περιβάλλον ανάπτυξης µε στόχο την 

εξέλιξη της οικονοµικής µονάδας που διοικεί. 

 Η ικανότητα όµως µόνο, στις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί σήµερα, δεν αρκεί για  να 

εξασφαλίσει µε επιτυχία την αντιµετώπιση των προβλήµατα που ανακύπτουν . 

 Η Ελεγκτική επιστήµη αποτελεί κλάδο και χρήσιµο εργαλείο της οικονοµικής των 

επιχειρήσεων και πραγµατεύεται τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της  διενέργειας 

ελέγχων, προκειµένου να επαληθευτούν , η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα των 

συναλλασσοµένων επιχειρήσεων ,τόσο σε εθνικό επίπεδο ,όσο και διεθνές , αποσκοπώντας 

στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος σιγουριάς και σταθερότητας. 

 Η ελεγκτική διαδικασία επίσης, αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισµό και τη διόρθωση των 

λαθών των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Σηµαντική είναι δε και η 

διαπίστωση της ακούσιας ή εκούσιας  πρόθεσης  διάπραξης των παραλείψεων ή παρατυπιών, 

από τους επιφορτισµένους µε την ευθύνη σύνταξης των καταστάσεων αυτών (ηγεσία, 

λογιστές, ελεγκτές).   

  

 Ο Εσωτερικός έλεγχος είναι ο τοµέας της ελεγκτικής που ανταποκρίνεται σε αυτές τις 

απαιτήσεις.  Ο Εσωτερικός ελεγκτής δε, είναι το άτοµο µε το µεγαλύτερο και πιο 

εξειδικευµένο φάσµα γνώσεων µε σκοπό να κάνει την επιχείρηση πιο «εξασφαλισµένη» 

έναντι της µη αναµενόµενης µεταβολής αξιολογώντας τους κινδύνους ( risk-assessment)  και 

διαχειρίζοντας τους αποτελεσµατικά ( risk- control). 

 

1.2. Ιστορική διαδροµή  της ελεγκτικής 

 

Ο έλεγχος ως διαδικασία πιστοποίησης των λογιστικών πεπραγµένων και της νοµιµότητας 

των πράξεων των διαχειριστών του πλούτου των ιδιοκτητών , ξεκίνησε από τους αρχαίους 

χρόνους και αφού είχε ήδη αναγνωρισθεί η ανάγκη λογιστικής καταγραφής των εµπορικών 
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κυρίως συναλλαγών µετά και την ανάπτυξη του εµπορίου2. 

 Ήδη από το 3000π.Χ. στη  Βαβυλώνα συναντούµε τη θέσπιση εµπορικών νόµων, σηµάδι της 

ανάγκης εγκαθίδρυσης  ορίων εντός των οποίων αναγνωρίζεται η νοµιµότητα των 

συναλλαγών και σε αντιδιαστολή , η απάτη. 

 Από την Αρχαία Αίγυπτο µε τους «επιστάτες» και την Αρχαία Αθήνα , ήδη από το 300 π.Χ. 

µε το «Σώµα ή Συνέδριο Λογιστών» ,καθώς και το «Σώµα Ελεγκτών (αναθεωρητών)», 

εισάγεται η διαδικασία του ελέγχου των πεπραγµένων των δηµοσίων λειτουργών, ως προς τη 

νοµιµότητα αυτών. 

 Αργότερα στην Αθήνα το 400π.Χ. ο Νόµος επιβάλλει την δηµοσίευση των λογαριασµών των 

εµπορικών εταιρειών3 . 

 Τον 3ο αιώνα , στη Ρωµαϊκή εποχή , ο έλεγχος της διαχείρισης  του ∆ηµοσίου χρήµατος 

ανατίθεται σε ελεγκτικά σώµατα στους  Ύπατους, στους Κήνσορες , τους Τιµητές ή τους 

Ταµίες. Πρόκειται για σώµατα Εσωτερικών ελεγκτών που επέβλεπαν την διαχείριση του 

δηµόσιου θησαυρού και τους λογαριασµούς των επαρχιών της αυτοκρατορίας.  

 Την εποιχή του Εδουάρδου του Α’,  έχουµε την εµφάνιση του όρου «Auditor» και το 1851 

ιδύεται στη Βενετία η πρώτη ένωση Επαγγελµατιών Ελεγκτών. 

 Τον 19ο αιώνα µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας ,της οικονοµίας αλλά και της πρόθεσης για 

κερδοσκοπία, οδηγούµαστε στην εµφάνιση του θεσµού των ορκωτών λογιστών στην 

Αγγλία. 

 Στην Ελλάδα το 1833 έχουµε την ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όµως µε τον Νόµο 

2190 το 1920, «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» γίνεται µια προσπάθεια καθιέρωσης του ελέγχου 

των οικονοµικών καταστάσεων των Ανωνύµων Εταρειών. Μέχρι το 1955 όµως δεν γινόταν 

ουσιαστικός έλεγχος των καταστάσεων αυτών, παρότι η προσπάθεια σύστασης ενός 

οργανωµένου σώµατος ελεγκτών ξεκίνησε από το 1931. 

Με το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 3320/1955 ιδρύεται στις 19-11-1956 το Σ.Ο.Λ. (Σώµα Ορκωτών 

Λογιστών), του οποίου την οργανωτική δοµή και τη τεχνική υποστήριξη είχαν επιµεληθεί οι 

πρωτοπόροι του ελέγχου Άγγλοι ορκωτοί Λογιστές 4. 

 

                                      
2 Λουµιώτης Β. (2013) Ελεγκτική σελ.2-6,  
Νεγκάκης Χ- Ταχυνάκης Π (2013) Σύγχρονα θέµατα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου σελ. 7-24 
3 Stones, W. Accounting review, vol.April 1969 
4 Β.Λουµιώτης (Αθήνα 2013) Ελεγκτική –ΙΕΣΟΕΛ 
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1.3. Εξέλιξη της Ελεγκτικής  

 

 Η έννοια του  ελέγχου αρχικά ταυτιζόταν µε αυτή της λογιστικής . Η λογιστική απεικόνιση 

των συναλλαγών (έσοδα- έξοδα , πληρωµές εισπράξεις)  ,ισοδυναµούσε και µε έλεγχο αυτών 

των συναλλαγών. Στη  πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης του εµπορίου και πέρα από τα στενά 

όρια µιας µικρής κοινότητας αναγνωρίσθηκε η ανάγκη ελέγχου της «ακρίβειας» των 

λογαριασµών που απεικόνιζε η λογιστική. Αργότερα διαφάνηκε και η ανάγκη ελέγχου της 

τήρησης των θεσµικών ορίων και κανόνων που τέθηκαν, προκειµένου να διασφαλισθεί η 

νοµιµότητα των συναλλαγών καθώς επίσης και η τήρηση της νοµιµότητας ως προς τη 

διαχείριση της ξένης περιουσίας. 

Έτσι παρατηρούµε στη αρχαία Αθήνα το Σώµα επιθεωρητών να ελέγχει τους άρχοντες που 

διαχειριζόταν το δηµόσιο χρήµα. Η Ευρώπη της Αναγέννησης, µε την ανάπτυξη του 

εµπορίου και την εξάπλωση της νοµισµατικής οικονοµίας (τραπεζικούς δανεισµούς κλπ), 

υποδέχεται και την χρήση των διπλογραφικών εγγραφών στην τήρηση των λογιστικών 

βιβλίων των εµπόρων. Είναι άµεση η ανάγκη πλέον του ελέγχου της τήρησης των βιβλίων 

αυτών καθώς και των αποτελεσµάτων τους από τους ενδιαφερόµενους. Έτσι, στη Βενετία τον 

16ο αιώνα έχουµε την Ένωση Επαγγελµατιών Ελεγκτών, στη Γαλλία τον 17ο αιώνα  τους 

δικαστικούς πραγµατογνώµονες, φτάνοντας στον 19ο αιώνα µε την ανάπτυξη πλέον πολλών 

ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών5. 

 Στην πορεία του χρόνου περάσαµε από την παραδοσιακή ελεγκτική που για πολλούς το 

αντικείµενό της ήταν «ο έλεγχος της ακρίβειας και η επαλήθευση», στη πιο εξειδικευµένη 

ελεγκτική που το αντικείµενό της επεκτείνεται και περιλαµβάνει  από την ανακάλυψη και 

πρόληψη των λαθών και της απάτης µέχρι την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης µιας επιχείρησης και έκφραση γνώµης για την ειλικρίνεια των οικονοµικών της 

αποτελεσµάτων. 

 Εκτός από την διεύρυνση του αντικειµένου του ελέγχου αναπροσαρµόστηκαν ανάλογα και οι 

απαιτήσεις ως προς τα προσόντα του υποκείµενου του ελέγχου ,του ελεγκτή. Ο ελεγκτής , το 

πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο είναι απαραίτητο να διαθέτει τα προσόντα εκείνα που να 

διασφαλίζουν την αξιοπιστία του αποτελέσµατος του ελέγχου. 

                                      
5 Basu, S.K., (2009) ‘Fundamentals of Auditing’, PEARSON 
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  Η διεύρυνση του αντικειµένου του ελέγχου , οδήγησε και στην εξέλιξη των επιστηµονικών 

τεχνικών και µεθόδων της διενέργειας του ελέγχου µε στόχο την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητάς του. Άλλωστε όπως σηµειώνει ο ∆ρ. Θ. Μπαλής στο βιβλίο του 

Σύγχρονη ελεγκτική, «…ο σύγχρονος έλεγχος συνιστά την πυξίδα της διοίκησης». 

1.4. Κατηγορίες ελέγχων 

 

Οι έλεγχοι που διενεργούνται διακρίνονται6: 

α. Ανάλογα µε την έκτασή τους 

• Γενικοί έλεγχοι, όταν επεκτείνονται σε όλα τα θέµατα της επιχείρησης π.χ. 

έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων προκειµένου η επιχείρηση να εισαχθεί στο 

Χρηµατιστήριο 

• Εδικοί έλεγχοι όταν καλύπτουν ένα συγκεκριµένο θέµα π.χ. έλεγχος αποθεµάτων 

β. Ανάλογα µε το σκοπό τους 

• Προληπτικός , όταν διενεργείται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των πράξεων 

και σκοπό έχει την πρόληψη τυχόν εκούσιων ή ακούσιων σφαλµάτων, λαθών, 

καταχρήσεων ή άλλων ανωµαλιών 

• Κατασταλτικός όταν διενεργείται µετά την εκτέλεση των συναλλαγών και 

αποσκοπεί στην αποκάλυψη και καταστολή των ανωτέρω αναφεροµένων 

ανωµαλιών 

 γ. Ανάλογα µε την διάρκειά τους    

• Μόνιµος ή διαρκής, όταν διενεργείται σε µόνιµη βάση, καλύπτει όλα τα θέµατα 

και έχει συγχρόνως και τον χαρακτήρα του προληπτικού ελέγχου. 

• Τακτικός ή περιοδικός, όταν διενεργείται κατά περιόδους και τακτικά π.χ. ο 

έλεγχος των ετήσιων ή εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων. 

                                      
6  Β. Λουµιώτης (Αθήνα 2013) Ελεγκτική –ΙΕΣΟΕΛ. 
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• Έκτακτος ή περιστασιακός, όταν διενεργείται εκτάκτως ύστερα από 

συγκεκριµένη απαίτηση του εντολέα. 

δ. Ανάλογα µε το υποκείµενο του ελέγχου 

• Εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος ο οποίος έχει οργανωθεί εντός του 

ελεγχόµενου φορέα και διενεργείται από υπαλλήλους, στελέχη του φορέα οι 

οποίοι είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι ως προς τον έλεγχο αυτό . 

• Εξωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που διενεργείται από εξωτερικούς  ελεγκτές 

οι οποίοι δεν έχουν  καµία σχέση εξηρτηµένης εργασίας µε  τον ελεγχόµενο 

φορέα. Οι ελεγκτές αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προβλεπόµενα από τη 

νοµοθεσία προσόντα . 

• Μικτός έλεγχος είναι αυτός ο οποίος διενεργείται από εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ελεγκτές. 

  Ιδιαίτερο είδος ελέγχου , το οποίο ήρθε για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες διοίκησης , 

είναι αυτό της διαχείρισης, που µετρά την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών και των 

µεθόδων που επιλέχθηκαν από την διοίκηση για την επίτευξη των τεθέντων από αυτή 

στόχων.  

 Σκοπός της παρούσας  µελέτης  είναι να αναζητηθούν οι δυνατότητες που έχει ο εσωτερικός 

ελεγκτής να εντοπίσει την απάτη αλλά και τα εργαλεία που διαθέτει, για να περιορίσει 

ανάλογα φαινόµενα, ιδιαίτερα όταν αυτά δροµολογούνται από την ηγεσία της οντότητας στην 

οποία υπηρετεί. 

∆οµή της µελέτης: 

Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφεται συνοπτικά η ιστορική διαδροµή της ελεγκτικής και η 

ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου ως όργανο τήρησης της νοµιµότητας των διαδικασιών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, στη βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται µια εννοιολογική ανάλυση του 

εσωτερικού ελέγχου και των κινδύνων που ελλοχεύουν και κυρίως αυτού της απάτης. 

 Γίνεται αναφορά στα τρία βασικά συστατικά στοιχεία του «Τριγώνου της απάτης» που 

είναι το κίνητρο, η ευκαιρία και η εκλογίκευση της πράξης.  
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Περιγράφεται το «έγκληµα του λευκού κολάρου» και εξετάζεται η µεθοδολογία πρόληψης 

αυτού του είδους της απάτης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο κατά της απάτης αλλά και στην 

µετά SOX εποχή.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο, στη µελέτη περιπτώσεων λογιστικής απάτης, γίνεται µια προσπάθεια 

αναγνώρισης των στοιχείων εκείνων του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που ευνόησαν στην 

ανάπτυξη της ευκαιρίας για να διαπραχθεί η απάτη. 

Τέλος στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις µας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

2.1.1. Ορισµοί 

 

Η Ελεγκτική είναι κλάδος της οικονοµικής των επιχειρήσεων που πραγµατεύεται τους 

γενικούς κανόνες , όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου , σε κάθε οικονοµική 

διαχείριση ξένης περιουσίας7 

 Ως έλεγχο εννοούµε µια µεθοδολογικά τυποποιηµένη, προγραµµατισµένη, και 

τεκµηριωµένη διαδικασία, η οποία συνίσταται στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 

και λειτουργιών µιας υπηρεσίας ή οργανισµού και, 

• διαπιστώνει καταστάσεις, 

• εξετάζει την τήρηση ή µη των νόµων, των κατευθύνσεων, των εντολών και των οδηγιών, 

που διέπουν τη λειτουργία τους, 

• παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών, την απόδοση των διαδικασιών και 

την εφαρµογή των προγραµµάτων, των στρατηγικών και των πολιτικών της ελεγχόµενης 

                                      
7Ρογδάκη Ε (2004) Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις Εσωτερικού Ελέγχου Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χίος 
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υπηρεσίας ή οργανισµού, µε σκοπό την έγκαιρη διαπίστωση προβληµάτων, προτού αυτά 

διογκωθούν καθώς επίσης και την εφαρµογή των διορθωτικών κινήσεων. 

 Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Αθήνα 2007) στο «Εγχειρίδιο ελέγχου» που 

συνέταξε για τους Επιθεωρητές- ελεγκτές αναφέρει πως ο  έλεγχος έχει ως στόχο, την παροχή 

µε την µορφή προτάσεων, βοήθειας και συµβουλών προς τον ελεγχόµενο φορέα /υπηρεσία 

και σ΄αυτούς που έχουν την ευθύνη, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις εκείνες ,που 

θα οδηγήσουν στη λύση των προβληµάτων και την εξάλειψη των φαινοµένων 

παραβατικότητας που πιθανώς εντοπίστηκαν.  

Ο ορισµός του Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται  κυρίως στο θεµελιώδη σκοπό του , στη 

φύση και στο πεδίο εφαρµογής του . 

 Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Επαγγελµατικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του ∆ιεθνούς 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών(ΙΙΑ), ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη, 

αντικειµενική και συµβουλευτική δραστηριότητα  η οποία είναι σχεδιασµένη να προσθέτει 

αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθά τον οργανισµό να επιτύχει 

τους στόχους του, µέσω µιας συστηµατικής και πειθαρχηµένης προσέγγισης η οποία 

αξιολογεί και βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών  διαχείρισης των 

κινδύνων, του έλεγχο και της διακυβέρνησης.(IIA 1999) 

Αρχικά οι εσωτερικοί ελεγκτές ήταν επιφορτισµένοι , σχεδόν αποκλειστικά µε τον έλεγχο του 

λογιστικού κυκλώµατος της επιχείρησης. Με τον καιρό όµως και την ανάπτυξη των αγορών, 

τους αποδόθηκαν ευθύνες οι οποίες κάλυπταν όλο το φάσµα του διοικητικού ελέγχου. Οι 

αποφάσεις των managers βασίζονται σε πληροφορίες που είναι χρηµατοοικονοµικού και µη 

χρηµατοοικονοµικού ενδιαφέροντος. Οι αναφορές που λαµβάνουν µε τις πληροφορίες αυτές 

είναι οι παράµετροι των επιχειρηµατικών τους αποφάσεων. Είναι ζωτικής σηµασίας, οι 

πληροφορίες αυτές να είναι έγκυρες και αξιόπιστες. 

 Η παροχή αυτών των πληροφοριών έγινε το καθήκον των εσωτερικών ελεγκτών, το οποίο 

στη συνέχεια επιφορτίσθηκε και µε αυτό της συµµόρφωσης µε τις πολιτικές που ορίζονται 

από τη διοίκηση καθώς και µε την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής 

αυτών των πολιτικών. 
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 Για το λόγο αυτό το Institute of Internal Auditors  ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως µια 

ανεξάρτητη και αξιόπιστη λειτουργία εντός της επιχείρησης για την ίδια την επιχείρηση, 

σχεδιασµένη και οργανωµένη έτσι, ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες 

της επιχείρησης8. 

2.1.2. Ελεγκτικός κίνδυνος 

 

  Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι το αντίθετο της ελεγκτικής βεβαιότητας. Προκειµένου να 

αξιολογηθούν οι κίνδυνοι, πρέπει αυτοί πρώτα να αναγνωριστούν και να εκτιµηθεί η 

επίδραση τους στην οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. 

 Ως κίνδυνος εννοείται η πιθανότητα ή η απειλή να επέλθει ζηµία, απώλεια ή, γενικά, κάποια 

αρνητική επίπτωση για τους στόχους της επιχείρησης, τα οποία προκαλούντα λόγω της 

ύπαρξης τρωτών σηµείων είτε από το εσωτερικό (ενδογενείς)  της επιχείρησης είτε από το 

εξωτερικό (εξωγενείς)9  

 Επίσης, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 200 , στη παράγραφο 13, ως ελεγκτικός 

κίνδυνος ορίζεται το ενδεχόµενο ο ελεγκτής να µη διατυπώσει επιφύλαξη για τις οικονοµικές 

καταστάσεις οι οποίες είναι ουσιωδώς εσφαλµένες10. 

 Υπάρχει πάντα το ενδεχόµενο ο ελεγκτής εν αγνοία του, να αποτύχει να αναγνωρίσει τον 

κίνδυνο και να διαφοροποιήσει ανάλογα την γνώµη του ως προς την αξιοπιστία των 

ελεγχόµενων οικονοµικών καταστάσεων. 

 Είναι σαφές, ότι είναι πρακτικά αδύνατο vα επαvεκτελεστoύv όλες oι πράξεις πoυ 

προσδιορίζουν το οικονοµικό αποτέλεσµα, συνεπώς o ελεγκτής πρέπει vα αποδεχτεί κάποιο 

επίπεδο κινδύνου και να σχεδιάζει ανάλογα τον έλεγχο του11. 

Στόχος του ελεγκτή είναι η ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου. 

 Ο ελεγκτικός κίνδυνος συνίσταται: 

� Στον εγγενή κίνδυνο που είναι συνυφασµένος µε τη φύση της ελεγχόµενης 

οντότητας 

� Στον κίνδυνο των δικλείδων ελέγχου της ελεγχόµενης και 

                                      
8 , Νεγκάκης Χ- Ταχυνάκης Π (2013) Σύγχρονα θέµατα ελεγκτικής & εσωτερικού ελεγχουσελ.101 
9 Υπουργείο Οικονοµικών (2012) « Εγχειρίδιο διενέργειας εσωτερικών ελέγχων» 
10 Β.Λουµιώτης,Β. Τζίφας (Αθήνα 2012) Βασικές οδηγίες Εφαρµογής των ∆ΠΕ–ΣΟΕΛ σελ.39 
11 INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) 1998 Luxembourg «Ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες Γραµµές Εφαρµογής Ελεγκτικών Προτύπων» 



19 
 

� Στον κίνδυνο να µην εντοπισθεί το σφάλµα12 

Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος ύπαρξης του σφάλµατος από την αρχή , οφείλεται σε: 

� Εγγενή/ έµφυτο κίνδυνο: Είναι o κίνδυνος, να είναι λάθος από την αρχή µια 

σηµαντική παρατυπία ή µια εσφαλµένης δήλωσης   

�   Κίνδυνος εσωτερικού ελέγχoυ : Είναι ο  κίνδυνος vα µην εµποδίζεται ή vα µην 

εντοπίζεται µια σηµαντική παρατυπία ή εσφαλµένη δήλωση από τους εσωτερικούς ελέγχoυς 

µέσα στην ελεγχόµεvη µovάδα.  

Ο Κίνδυνος µη εντοπισµού, χωρίζεται στον κίνδυνο που απορρέει από την µέθοδο ή τον 

τρόπο της δειγµατοληψίας και στο µη δειγµατοληπτικό κίνδυνο 

 Το INT.O.S.A.I 13 στις κατευθυντήριες γραµµές εφαρµογής των ελεγκτικών προτύπων 

σηµειώνει ότι: « Ο εγγενής κίνδυνος και o κίνδυνος εσωτερικού ελέγχoυ διαφέρουν από τov 

κίνδυνο µη εντοπισµού ως προς τo ότι καθαρίζονται µέσα στην ελεγχόµεvη µovάδα. Από τηv 

άλλη πλευρά, o κίνδυνος µη εντοπισµού καθαρίζεται από τov ελεγκτή και αποτελεί συνάρτηση 

του χαρακτήρα, της έκτασης και του χρovoδιαγράµµατoς τωv διαδικασιών του ελεγκτή. Μέσω 

του ελέγχoυ τωv καθαριστικών αυτών στοιχείων του κινδύνου µη εντοπισµού o ελεγκτής µπoρεί 

vα προσπαθήσει vα επιτύχει ένα αποδεκτό χαµηλό επίπεδο κινδύνου ελέγχoυ» 

2.1.3. Επιχειρηµατικός κίνδυνος  

 

 Ένας σηµαντικός παράγοντας παρέκκλισης της επιχείρησης από τους στόχους που έχει 

θέσει, είναι και η πληµµελής διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου που προέρχεται από 

το επιχειρηµατικό περιβάλλον τους .  

 Το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις προσδιορίζει 

και τις στρατηγικές που θα σχεδιαστούν προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους.  

 Ο ελεγκτής προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που προέρχονται από το 

περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση, οφείλει να κατανοήσει όλα τα µέρη 

που το συνθέτουν , έτσι ώστε να σχεδιάσει την κατάλληλη στρατηγική ελέγχου. 

                                      
12 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (2012), Εγχειρίδιο ∆ηµ/κού Ελέγχου & ελέγχου συµµόρφωσης  
13 INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) 1998 Luxembourg «Ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες Γραµµές Εφαρµογής Ελεγκτικών Προτύπων» 
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 Ο ελεγκτής θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι ,είτε αυτοί 

µπορούν να ελεγχθούν από την επιχείρηση είτε όχι, επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές 

καταστάσεις και ενδεχόµενα σχετίζονται µε την ύπαρξη ουσιωδών σφαλµάτων.14 

2.1.4. Ο Κίνδυνος της Απάτης   

 

 Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, ενέχει και αυτόν τον κίνδυνο 

της απάτης, είτε προέρχεται από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό της περιβάλλον. 

 Τα σφάλµατα στις οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να προκύψουν είτε από απάτη είτε από 

λάθος. Το διακριτικό στοιχείο µεταξύ απάτης και λάθους είναι  εάν η υποκείµενη ενέργεια 

που καταλήγει στο σφάλµα των οικονοµικών καταστάσεων είναι εκούσια ή ακούσια.15 

 Σύµφωνα µε το ∆.Π.Ε. 240 «Η πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισμό 

απάτης ανήκει σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με την διακυβέρνηση της οντότητας 

καθώς και με τη διοίκηση. Είναι σημαντικό η διοίκηση, με την επίβλεψη εκείνων που είναι 

επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, να δίνει μεγάλη έμφαση στην πρόληψη της απάτης, 

γεγονός το οποίο μπορεί να ελαττώσει τις ευκαιρίες να λάβει χώρα απάτη, και στην 

αποτροπή της απάτης, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να πείσει τα άτομα να μην 

διαπράξουν απάτη γιατί υπάρχει η πιθανότητα εντοπισμού και τιμωρίας.16» 

Κατά την αξιολόγηση του ενδεχόµενου κινδύνου της απάτης ο ελεγκτής πρέπει: 

(α) Να εντοπίζει και να εκτιµά τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

(β) Να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε τους εκτιµώµενους 
κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης, µέσω σχεδιασµού και εφαρµογής 
κατάλληλων αντιδράσεων, και 

(γ) Να αντιδρά κατάλληλα σε περίπτωση απάτης ή σε υποψία απάτης που εντοπίζεται κατά 
τη διάρκεια του ελέγχου. 

Ο ελεγκτής υποχρεούται να κοινοποιήσει τα ευρήµατά του στη διοίκηση και στους 
υπεύθυνους της εταιρικής διακυβέρνησης. 

                                      
14 Β..Λουµιώτης (Αθήνα 2013) Ελεγκτική –ΙΕΣΟΕΛ σελ.178 
15 ∆ιεθνές πρότυπο Ελέγχου 240:Χαρακτηριστικά της απάτης 
16 ∆ιεθνές Πρότυπο 240: Ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης 
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Στα επόµενα κεφάλαια θα ασχοληθούµε εκτενώς µε την απάτη και την περιπτωσιολογία 

επιχειρήσεων που έλαβαν χώρα µεγάλα σκάνδαλα απάτης. 

Τέλος θα προσπαθήσουµε να αξιολογήσουµε κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος των 

επιχειρήσεων αυτών θα µπορούσε να τα εντοπίσει και να τα αποτρέψει. 

2.2.  Η  ΑΠΑΤΗ 

2.2.1. Έννοια 

 

 Ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο386 ορίζει την απάτη ως: «Όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο 

ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε 

πράξη, παράλειψη ,ή ανοχή µε τν εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την 

αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιµωρείται……» 

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις: 

Απάτη είναι κάθε µη σύννοµη αλλά σκόπιµη πράξη που αποσκοπεί στην απόκτηση 

παράνοµου κέρδους από µια επιχείρηση (άµεσα ή έµµεσα), ανεξάρτητα αν τα εµπλεκόµενα 

πρόσωπα είναι οι αποδέκτες του κέρδους. 

Επιπλέον ως απάτη θεωρείται και η αλλοίωση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων που στόχο έχουν να προσδώσουν στην επιχείρηση ψευδή εικόνα. 

Η ειδοποιός διαφορά µεταξύ απάτης και λάθους είναι αν η πράξη που τελέσθηκε είναι 

εκούσια ή ακούσια .  

Ο κοινωνιολόγος/εγκληµατολόγος Donald R. Cressey (1919-1987) στη θεωρία του για το 

«Τρίγωνο της Απάτης», αναφέρει τρία συστατικά τα οποία πρέπει είναι παρόντα 

προκειµένου να διαπραχθεί η απάτη: 

� Το κίνητρο ή η πίεση για να διαπραχθεί η απάτη 

� Η ευκαιρία,  

� Η Εκλογίκευση/ Ηθική αιτιολόγηση  της πράξης της απάτης και της ανάλογης προς 

αυτό συµπεριφοράς καθώς και προσαρµογή αυτής µε τον κώδικα ηθικής του δράστη.  



 

Πίνακας

     
Τα κίνητρα µπορεί να εκπορεύονται

των υψηλών στόχων που έχουν

χρηµατοδότησης της µονάδας από

 Τα κίνητρα όµως συχνά έχουν

όπως η απληστία ή η εκδίκηση

αντανακλαστικά.   

Η ευκαιρία δίδεται όταν το

παράδειγµα η απουσία ελέγχων

ενδεχόµενα ή ακόµη και ικανότητα

κανόνες. 

Τέλος η ηθική αιτιολόγηση, 

τους όποιους συνειδησιακούς φραγµούς

οποία λόγω χαρακτήρα ( χαλαρής

 

ΚΙΝΗΤΡΟ

-Επαγγελματικό :επιδίωξη υψηλών στόχων 

απόκρυψη αποτυχίας,Ανάγκη περισσότερης 
χρηματοδότησης

- Προσωπικό:οικονομικά προβλήματα

ακριβός τρόπος ζωής,εθισμοι (π.χ. χαρτοπαιξία)

απληστία ή εκδίκηση,θέμα χαρακτήρα και ηθικής
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Πίνακας 1. Το «Τρίγωνο της Απάτης»

εκπορεύονται από επαγγελµατικούς λόγους, όπως η

που έχουν τεθεί από την διοίκηση ή της ανάγκης

µονάδας από πιστωτές ή επενδυτές. 

έχουν την γενεσιουργό αιτία τους  σε καθαρά προσωπικούς

εκδίκηση ή ακόµη και γιατί ο δράστης έχει

όταν το περιβάλλον δράσης και οι συνθήκες το

ελέγχων ή αποτελεσµατικών ελέγχων για να αντιµετωπίζουν

ικανότητα της διοίκησης να παρακάµπτει τους ελέγχους

, η δικαιολογία που χρειάζεται ο δράστης για

συνειδησιακούς φραγµούς ενδεχόµενα έχει. Αν και πάντα υπάρχουν

χαλαρής ηθικής) είναι επιρρεπής σε τέτοιες πράξεις

επιδίωξη υψηλών στόχων 

απόκρυψη αποτυχίας,Ανάγκη περισσότερης 

οικονομικά προβλήματα

ακριβός τρόπος ζωής,εθισμοι (π.χ. χαρτοπαιξία)

χαρακτήρα και ηθικής ΗΘΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

"Η απόδοση μου δεν αναγνωρίζεται"

"Η Δ/ση δεν αναγνωρίζει την προσφορά μου"

"Η Δ/ση δεν ενδιαφέρεται"

"δεν μου συμπεριφέρθηκαν καλά και πρέπει να αποζημιωθώ 
"δανείζομαι μόνο"

ΕΥΚΑΡΙΑ

Αδυναμία του υστήματος, έλειψη επίβλεψης

συγκρουόμενα συμφέροντα,υψηλές συναλλαγές 

νέα σύνθετα προιόντα,γκρίζες ζώνες στους 
κανόνες,ανεπαρκείς εσωτερικοί έλεγχοι

Απάτης» 

 
όπως η ανάγκη επίτευξης 

ανάγκης µεγαλύτερης 

καθαρά προσωπικούς λόγους 

έχει µειωµένα ηθικά 

συνθήκες το επιτρέπουν. Για 

αντιµετωπίζουν τέτοια 

τους ελέγχους και τους 

δράστης για να παρακάµψει 

πάντα υπάρχουν άτοµα τα 

πράξεις. 

ΗΘΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

"Η απόδοση μου δεν αναγνωρίζεται"

"Η Δ/ση δεν αναγνωρίζει την προσφορά μου"

"Η Δ/ση δεν ενδιαφέρεται"

"δεν μου συμπεριφέρθηκαν καλά και πρέπει να αποζημιωθώ 
"δανείζομαι μόνο"
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2.2.2 Είδη απάτης 

 

Το 1939 ο Αµερικανός εγκληµατολόγος Ε. Sutherland (1883-1950) στην οµιλία του ως 

πρόεδρος της Αµερικανικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας κάνει λόγο για πρώτη φορά για την 

«Εγκληµατικότητα του λευκού κολάρου». Σε δηµοσιεύσεις εκείνης της εποχής και 

αργότερα, το 1949 στο βιβλίο που εξέδωσε,  τόλµησε να επισηµάνει την εγκληµατική 

συµπεριφορά ατόµων µε «υψηλή κοινωνική θέση». Όρισε µάλιστα ως έγκληµα λευκού 

κολάρου την παράβαση του ποινικού δικαίου από άτοµα της ανώτερης κοινωνικοοικονοµικής 

τάξης στο πλαίσιο των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων» 17.  

Σταδιακά το περιεχόµενο του όρου αυτού µεταβλήθηκε. Έτσι στον όρο περιλήφθηκαν και τα  

οικονοµικά εγκλήµατα που διαπράττουν άτοµα από οποιαδήποτε κοινωνική τάξη µέσα στα 

πλαίσια της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δηµόσιο 

τοµέα (π.χ. φοροδιαφυγή ,δωροδοκία, δωροληψία, διαφθορά κτλ.) 

Η διεύρυνση του όρου, βοήθησε στον εντοπισµό νέων µορφών εγκληµάτων, αυτών που 

συνδέονται µε την οικονοµική ανάπτυξη και τον καταναλωτισµό.  

 Στους νοµικούς και οικονοµικούς κύκλους, η εκτίµηση της έκτασης που έχουν τα εγκλήµατα 

αυτά αν και δεν είναι ακριβής ωστόσο είναι κοινά αποδεκτό ότι ζηµιώνουν σηµαντικά την 

κοινωνία. ∆εν πρέπει να παραβλέψουµε και το κοινωνικό τους κόστος το οποίο είναι µεγάλο 

διότι τα εγκλήµατα αυτά έχουν επηρεάσει  θεσµούς και άτοµα.18 

Το έγκληµα/ η απάτη του λευκού κολάρου στον κόσµο των επιχειρήσεων, συνήθως 

εµφανίζεται παραποιώντας τις οικονοµικές καταστάσεις ή τις οικονοµικές εκθέσεις των 

ελεγκτών ,µε σκοπό την χειραγώγηση του επενδυτικού κοινού συγκαλύπτοντας καταχρήσεις , 

κακή διαχείριση των κεφαλαίων και τις δόλιες πτωχεύσεις. Ο Αl Capone τις αποκάλεσε ως 

«νοµιµοποιηµένες απάτες».  

                                      
17Μ.Κραµβία-Καπαρδη ,Χ. Τσολάκης( ΚΡΙΤΙΚΗ 2011) «Οικονοµικά εγκλήµατα στις επιχειρήσεις»  

18 http://nomosophia.blogspot.gr Σεπτεµβρίου 2008 
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 Ο γερµανός εγκληµατολόγος Günther Kaiser (1928-2007) έκανε µια προσπάθεια να 

κατατάξει τα εγκλήµατα αυτά σε τέσσερις κατηγορίες , ανάλογα µε τον τοµέα που πρέπει 

προστατευθεί από αυτά.   

� Στον τοµέα της εθνικής οικονοµίας και της οικονοµίας των επιχειρήσεων, 

συναντώνται µεταξύ άλλων τα εγκλήµατα κατά των τραπεζών και του 

χρηµατιστηρίου, εγκλήµατα σχετικά µε το σύστηµα των πιστώσεων, µε τις ασφάλειες, 

µε τον ελεύθερο ανταγωνισµό, µε τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας και 

σηµάτων. 

�  Στον τοµέα του δηµοσιονοµικού τοµέα, συναντώνται εγκλήµατα σχετικά µε τη 

φορολογία, τον τελωνειακό κώδικα, απάτη ως προς τις χρηµατοδοτήσεις, δωροδοκία 

και δωροληψία. 

�  Στον τοµέα του κοινωνικού συνόλου, συναντώνται παραβάσεις διατάξεων σχετικών 

µε την προστασία της νεότητας και της εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και γενικά 

εγκλήµατα σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών (π.χ. νοθεία τροφίµων) και 

του περιβάλλοντος. 

�  Στον τοµέα των αντισυµβαλλοµένων και των καταναλωτών, είναι η απάτη και η 

τοκογλυφία. 

 Εµείς στο παρόν πόνηµα θα ασχοληθούµε µε τις επιµέρους µορφές µε τις οποίες εµφανίζεται 

το έγκληµα στις οικονοµικές επιχειρήσεις και διαπράττεται από τα υψηλόβαθµα στελέχη , 

καθώς και µε την δυνατότητα εντοπισµού και πρόληψης του από τον εσωτερικό έλεγχο. 

  Άλλωστε  όπως είπε ο Ιπποκράτης «κάλλιον το προλαµβάνειν ή το θεραπεύειν»  

Το αδίκηµα του λευκού κολάρου ,στον χώρο των επιχειρήσεων, µπορεί να διαπράττεται είτε 

σε βάρος µιας εταιρείας , είτε για το «καλό» της (π.χ. διαµέσου της δηµιουργικής λογιστικής), 

οπότε αποβαίνει σε βάρος των συναλλασσοµένων µε αυτή. 

Τις χρηµατοοικονοµικές απάτες εντός της επιχείρησης τις συναντάµε συνήθως στις εξής 

περιπτώσεις: 

• Στην Σύνταξη ψευδών οικονοµικών καταστάσεων 
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• Σε υπαλλήλους ή στελέχη που έχουν σηµαντικό ρόλο στη κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεων 

• Ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων 

• Μη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές ή εισπράξεις 

• Συνέργεια και υποκίνηση διάπραξης της απάτης 

• ∆ηµοσιεύσεις /δηµοσιοποίηση πληροφοριών 

• ∆ιαφθορά 

 Πολλά στελέχη επιχειρήσεων προκειµένου να «ωραιοποιήσουν» την οικονοµική εικόνα 

αυτής , έναντι των επενδυτών, προσφεύγουν στις υπηρεσίες της δηµιουργικής λογιστικής ή 

στην δηµοσίευση ψευδών οικονοµικών καταστάσεων και πληροφοριών . 

 Οι ενέργειες αυτές υποδηλώνουν «χαλαρούς» κανόνες και δοµές διοίκησης που 

υποχωρούν εύκολα µπροστά στις πρόσκαιρες επιδιώξεις αλλά και «χαλαρές» ηθικές αξίες 

από την πλευρά των δραστών. 

 Η διάπραξη µιας απάτης δεν είναι «φαινόµενο των καιρών», είναι συνυφασµένη µε την 

ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και τη ροπή προς την επίτευξη µεγαλύτερου κέρδους. Στην 

εποχή της πληροφορίας και µάλιστα της παγκόσµιας διάδοσης της, είναι φυσικό τα 

φαινόµενα διαφθοράς  να γίνονται ευρέως γνωστά και µάλιστα άµεσα! 

 Το µόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει ένα µαγικό ραβδάκι που θα µπορέσει να την 

εξαλείψει. Θα συνεχίσει να διαπράττεται και δυστυχώς από έρευνα που διεξήγαγε η ACFE 

(Association of Certified Fraud Examiners) το 2012(ACFE Report to Nation Occupational 

fraud) φάνηκε  ότι η αποκάλυψη της απάτης το 2012 συντελέσθηκε κατά ποσοστό 43,3% 

έναντι 40,2% το 2010 από  «κάρφωµα» ενώ σε ποσοστό 7% το 2012 έναντι του 8,3% το 2010 

από τύχη .Περίπου το 50% προέρχεται από το «κάρφωµα» και τύχη ενώ ο εντοπισµός  

ύστερα από έλεγχο ,το 2012 το ποσοστό του ανήλθε στο14,4%  έναντι του 13,9% που ήταν το 

2010. 

Τα παραπάνω ποσοστά καταδεικνύουν πόσο δύσκολο είναι το έργο του εσωτερικού ελέγχου 

ως προς τον εντοπισµό της απάτης.   
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Για το λόγο αυτό πρέπει  ο στόχος τα ∆ιοίκησης και του ελεγκτή να είναι η πρόληψη . Και 

αυτό επιτυγχάνεται µε τν καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος της επιχείρησης και µε την  

αναγνώριση των παραγόντων που µπορεί να προσφέρουν το έδαφος για να σχεδιασθεί, να 

αναπτυχθεί και να διαπραχθεί η απάτη. 

 Είναι σηµαντικό , να λάβουµε υπόψη µας ότι στο περιβάλλον που σήµερα 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις δύο είναι οι παράγοντες που αλληλοσυγκρουόµενοι 

οδηγούν, κάποιες φορές, στην διάπραξη της απάτης από µέρους της ίδιας της ηγεσίας  της 

επιχείρησης. Οι επενδυτές , που προσφέρουν κεφάλαια και οι επιχειρήσεις που τα χρειάζονται  

 Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον πολύπλοκο 

αλλά απεριόριστων ευκαιριών. Η παγκοσµιοποίηση  έφερε την ελεύθερη διακίνηση των 

αγαθών , των υπηρεσιών αλλά και των κεφαλαίων µέσα από τα χρηµατιστήρια .Σήµερα η 

έννοια της «αγοράς» από  τοπικό και εθνικό επίπεδο έχει αναχθεί σε παγκόσµιο. Κάποιος που 

µένει σε ένα αποµακρυσµένο χωριό στην Αλάσκα  µπορεί µέσω του διαδικτύου να 

ενηµερώνεται και να επενδύει τα χρήµατά του σε µία επιχείρηση στην Ασία. Ένας συνετός 

επενδυτής και όχι ένας νεόκοπος τυχοδιώκτης πριν από κάθε οικονοµική συναλλαγή 

πληροφορείται ,παρακολουθεί την πορεία της επιχείρησης στην οποία θέλει να επενδύσει τα 

χρήµατά του, γιατί ο στόχος του είναι να λάβει τη βέλτιστη απόφαση επένδυσης που θα του 

µεγιστοποίηση την αναµενόµενη απόδοση των χρηµάτων του. Το βασικό πλεονέκτηµά του 

είναι  η αξιόπιστη πληροφορία για την επιχείρηση, όµιλο ή αγαθά τα οποία τον ενδιαφέρουν, 

µέσα στις συνθήκες τις «ασύµµετρης πληροφόρησης» που επικρατούν ανάµεσα στον 

επενδυτή και στην επιχείρηση. Βασιζόµενος στις πληροφορίες , επιλέγει την πιο συµφέρουσα 

για αυτόν επένδυση, αναµένοντας την µεγαλύτερη απόδοσή . 

 Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να αποκτηθεί µε δύο τρόπους , σύµφωνα µε τον καθηγητή 

Ιδιωτικής Οικονοµικής κ. ∆. Παπαδόπουλο , όπως αναφέρει σε άρθρο του στο περιοδικό 

«Επιστηµονικό Marketing Management». 

 Ο πρώτος τρόπος είναι να δηµιουργηθεί αυτοτελώς και πρωτογενώς από τους 

ενδιαφερόµενους επενδυτές- κεφαλαιούχους µε την συγκέντρωση των δηµοσιευµένων και µη 

οικονοµικών στοιχείων των υπό εξέταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 Ο δεύτερος είναι να αποκτηθεί έναντι συγκεκριµένης αµοιβής από κάποιον διαµεσολαβητικό 

οργανισµό, πληροφόρησης . 
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 Ως διαµεσολαβητικοί οργανισµοί πληροφόρησης αναφέρονται οι εξής: 

-Ελεγκτικές εταιρείες-Ορκωτοί ελεγκτές 

-Χρηµατοοικονοµικοί Αναλυτές και 

- Οίκοι Αξιολόγησης 

 Επειδή ο στόχος των δυνητικών επενδυτών είναι η αύξηση της απόδοσης των επενδυµένων 

κεφαλαίων µε όσο το δυνατόν µικρότερο επιχειρηµατικό κίνδυνο , αντιλαµβανόµαστε το 

µέγεθος της αξίας της αξιόπιστης, σχετικής λογιστικής πληροφόρησης. (∆. Παπαδόπουλος 

άρθρο στο περιοδικό «Επιστηµονικό Marketing Management») 

Η ακριβής απεικόνιση –παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στο στάδιο της 

σύνταξης και έγκρισης αυτών από τον εξωτερικό Ορκωτό ελεγκτή , προϋποθέτει ότι ο 

τελευταίος έχει λάβει τις απαραίτητες επιβεβαιώσεις και από τον εσωτερικό ελεγκτή σχετικά 

µε την εύρυθµη λειτουργία του Συστήµατος Εσωτερικού ελέγχου. 

 Η ουσία της ελεγκτικής διαδικασίας τόσο από τον εξωτερικό ελεγκτή όσο και από τον 

εσωτερικό ελεγκτή , είναι ο έγκαιρος εντοπισµός των κινδύνων, η εκτίµηση τους µέσω της 

κατανόησης της οικονοµικής µονάδος και του περιβάλλοντός της και η διόρθωση των 

αποκλίσεων.19 

 Από την άλλη µεριά οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πολύπλοκο 

περιβάλλον πιέζονται για µεγιστοποίηση των κερδών τους και παράλληλη ανάπτυξη διότι 

διαφορετικά δεν θα µπορέσουν να επιβιώσουν. Είναι επιτακτική η ανάγκη για αυτές να 

αναγνωρίζουν και να εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Η ανάπτυξη φέρνει 

µεγιστοποίηση κερδών και τα κέρδη  την απόδοση στα µερίσµατα των επενδυτών. Για την 

ανάπτυξη της η επιχείρηση θα χρειαστεί χρηµατοδότηση η οποία θα της δοθεί από τους 

επενδυτές. Η επιχείρηση πρέπει να πείσει τους επενδυτές για την ευρωστία και την 

µακροβιότητα της, καθώς επίσης ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή µεταξύ άλλων του ιδίου 

κλάδου . Άντληση κεφαλαίων από τους επενδυτές , ανάπτυξη, κερδοφορία, απόδοση 

µερίσµατος στους επενδυτές και ο «συγκρουσιακός κύκλος» συνεχίζεται. 

                                      
19Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (2012), Εγχειρίδιο ∆ηµ/κού Ελέγχου & ελέγχου συµµόρφωσης  
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 Ενίοτε οι επιχειρήσεις προκειµένου να γίνουν ελκυστικότερες έναντι άλλων καταφεύγουν 

στο «µαγείρεµα» των βιβλίων τους ώστε να ωραιοποιήσουν την εικόνα τους µέσω των 

δηµοσιευµένων καταστάσεων τους.  Αυτό το είδος της απάτης έναντι των επενδυτών καλείται 

να ανακαλύψει ο ελεγκτής και συγκεκριµένα ο εσωτερικός ελεγκτής µιας και αυτός γνωρίζει 

τη λειτουργία της επιχείρησης καλύτερα ως υπάλληλος της.  

  «Τα τελευταία χρόνια και υπό το βάρος πολλών οικονοµικών σκανδάλων ο εξωτερικός 

έλεγχος ρίχνει ολοένα και περισσότερο βάρος στην επισκόπηση των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου των ελεγχόµενων εταιρειών, κυρίως όσον αφορά τις δικλείδες ασφαλείας (σηµεία 

ελέγχου) που τίθενται από τις ίδιες τις εταιρείες γύρω από τα συστήµατα χρηµατοοικονοµικής 

τους διαχείρισης. ».( Α. Κουτούπης 2010 «Κριτική στα θέµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και 

Εσωτερικού Ελέγχου) 

Ο εσωτερικός ελεγκτής καλείται φυσικά ,να ανακαλύψει και τις απάτες που γίνονται σε 

βάρος της επιχείρησης από τους ίδιους τους υπαλλήλους της στην καθηµερινή λειτουργία 

της. 

Οι απάτες αυτές συνήθως λαµβάνουν χώρα στα παρακάτω τµήµατα: 

� Λογιστήριο 

� ∆ιαχείριση 

� Πωλήσεις 

� Αγορές  

� Υπηρεσία πελατών 

� Στα υψηλόβαθµα στελέχη της διοίκησης 

 Το έργο του εσωτερικού ελεγκτή είναι σύνθετο και ικανοποιεί πολλούς αποδέκτες. Η 

σηµαντικότητα της ύπαρξης του µέσα στην επιχείρηση έχει αναγνωρισθεί γι’αυτό και έχει  

συµπεριληφθεί και στο νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

Σύµφωνα µε  τους καθηγητές William C. Boynton and Raymond N. Johnson στο βιβλίο τους 

« Modern Auditing:  assurance services and the integrity of financial reporting, 8th edition, 

John Wiley and sons, N. Jersey2006, ο εσωτερικός έλεγχος , χαρακτηρίζεται ως εργαλείο 
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∆ιοίκησης το οποίο εντάσσεται σε ένα από τα τρία είδη ελεγκτικής, σε αυτό της 

συµµόρφωσης(compliance audit) µαζί µε τον φορολογικό έλεγχο...( ∆. Παπαδόπουλος 

άρθρο στο περιοδικό «Επιστηµονικό Marketing Management») 

2.2.3 Εσωτερικός έλεγχος και  πρόληψη της απάτης 

 Όποιος διαπράττει την απάτη  ,συνήθως αναπτύσσει και µηχανισµούς συγκάλυψης της. 

Στόχος του εσωτερικού ελεγκτή είναι να αναγνωρίσει τα «σηµάδια» της απάτης στους τοµείς/ 

τµήµατα της επιχείρησης τα οποία ενέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο  εµφάνισης. 

Μέληµά του αποτελεί και η διαπίστωση της εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί από την 

διοίκηση , τόσο σε επίπεδο διαχείρισης όσο και χρηµατοοικονοµικής επίτευξης ,αλλά και η 

συµµόρφωση µε τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί.20 

Η πληροφόρηση είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για τον ελεγκτή προκειµένου να κατανοήσει 

καλύτερα και σε βάθος τη δοµή της επιχείρησης και των διαδικασιών της αλλά και των 

ιδιαιτεροτήτων της , για να προχωρήσει στην αξιολόγηση. 

2.2.3.1. Αξιολόγηση και διαχείριση των κίνδυνων απάτης    

Μια αποτελεσµατική αξιολόγηση των αναγνωρισµένων κινδύνων και ο κατάλληλος 

σχεδιασµός των δράσεων του ελέγχου , οδηγούν στην ελαχιστοποίηση της ευκαιρίας 

ανάπτυξης της απάτης. 

Κατά την φάση της αξιολόγησης του κινδύνου , ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εγγενή/ 

έµφυτο κίνδυνο που προέρχεται από την ίδια την φύση της δραστηριότητας της επιχείρησης 

αλλά και τον ειδικό κίνδυνο που προέρχεται από την λειτουργία της. 

Συνηθισµένες µορφές έκφρασης της απάτης σε περιοχές ειδικού κινδύνου οι οποίες πρέπει να 

εντοπισθούν ,είναι οι παρακάτω:  

● Χειραγώγηση, παραποίηση (περιλαµβανοµένης της πλαστογραφίας) ή αλλοίωση των 

λογιστικών αρχείων ή της υποστηρικτικής τεκµηρίωσης βάσει των οποίων καταρτίζονται οι 

οικονοµικές καταστάσεις. 

● Εσφαλµένη παρουσίαση στις οικονοµικές καταστάσεις, ή σκόπιµη παράληψη από αυτές, 

γεγονότων, συναλλαγών ή άλλων σηµαντικών πληροφοριών. 

● Σκόπιµη κακή εφαρµογή λογιστικών αρχών που σχετίζονται µε ποσά, ταξινόµηση, τρόπο 

παρουσίασης ή γνωστοποίηση. 

                                      
20 Β..Λουµιώτης (Αθήνα 2013) Ελεγκτική –ΙΕΣΟΕΛ 
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Η απατηλή χρηµατοοικονοµική αναφορά συχνά συνεπάγεται παραβίαση των δικλίδων από τη 

διοίκηση που διαφορετικά µπορεί να εµφανίζονται ότι λειτουργούν αποτελεσµατικά. Η απάτη 

µπορεί να διαπραχθεί από τη διοίκηση µε παραβίαση των δικλίδων χρησιµοποιώντας τεχνικές 

όπως: 

● Καταχώριση εικονικών ηµερολογιακών εγγραφών, ειδικότερα κατά το τέλος µιας 

λογιστικής περιόδου, για χειραγώγηση των λειτουργικών αποτελεσµάτων ή για επίτευξη 

άλλων σκοπών. 

● Μη ενδεδειγµένη προσαρµογή παραδοχών και µεταβολή κρίσεων που χρησιµοποιούνται 

για την εκτίµηση υπολοίπων λογαριασµών. 

● Παράλειψη, προώθηση ή καθυστέρηση αναγνώρισης στις οικονοµικές καταστάσεις 

γεγονότων και συναλλαγών που έχουν λάβει χώρα κατά την περίοδο αναφοράς. 

● Απόκρυψη, ή µη γνωστοποίηση, γεγονότων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα ποσά 

που καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

● Ανάληψη πολύπλοκων συναλλαγών που έχουν δοµηθεί έτσι ώστε να αλλοιώσουν την 

οικονοµική θέση ή τη χρηµατοοικονοµική επίδοση της οντότητας. 

● Τροποποίηση αρχείων και όρων που σχετίζονται µε σηµαντικές και ασυνήθιστες 

συναλλαγές. 

   Η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνει την κλοπή των περιουσιακών 

στοιχείων µιας οντότητας και συχνά διαπράττεται από εργαζοµένους σε σχετικά µικρά και 

ασήµαντα ποσά. ωστόσο, µπορεί επίσης να εµπλέκεται η διοίκηση που είναι συνήθως πιο 

εύκολο να συγκαλύπτει ή να αποκρύπτει καταχρήσεις µε τρόπους που είναι δύσκολο να 

εντοπιστούν. Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους που 

περιλαµβάνουν: 

● Κατάχρηση εισπράξεων (για παράδειγµα, υπεξαίρεση εισπράξεων απαιτήσεων ή εκτροπή 

εισπράξεων που αφορούν διαγραφέντες λογαριασµούς σε προσωπικούς τραπεζικούς 

λογαριασµούς).  

● Κλοπή φυσικών περιουσιακών στοιχείων ή πνευµατικής ιδιοκτησίας (για παράδειγµα, 

κλοπή αποθεµάτων για προσωπική χρήση ή για πώληση, κλοπή αχρήστων υπολειµµάτων για 

µεταπώληση, σύµπραξη µε έναν ανταγωνιστή για γνωστοποίηση τεχνολογικών 

δεδοµένων µε αντάλλαγµα πληρωµή). 
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● Πρόκληση πληρωµών από την οντότητα για αγαθά και υπηρεσίες που δεν λήφθηκαν (για 

παράδειγµα πληρωµές σε εικονικούς προµηθευτές, δωροδοκίες που πληρώθηκαν από 

προµηθευτές στους αντιπροσώπους προµηθειών της οντότητας ως αντάλλαγµα για διόγκωση 

τιµών, πληρωµές σε εικονικούς εργαζοµένους). 

● Χρησιµοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας για προσωπική χρήση (για 

παράδειγµα, χρήση των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας ως εγγύηση για προσωπικό 

δάνειο ή δάνειο σε συνδεδεµένο µέρος). 

 Η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων συχνά συνοδεύεται από ψευδή ή παραπλανητικά 

αρχεία ή έγγραφα, προκειµένου να αποκρυφτεί το γεγονός ότι τα περιουσιακά στοιχεία 

λείπουν ή έχουν δοθεί ως εγγύηση χωρίς κατάλληλη έγκριση21 

Από την στιγµή που ο ελεγκτής θα εντοπίσει τις περιοχές που εµφανίζουν την µεγαλύτερη 

πιθανότητα εµφάνισης της απάτης, εκτιµά αυτή την πιθανότητα και, περιλαµβάνει τις 

περιοχές αυτές στον ελεγκτικό σχεδιασµό και προβαίνει στον καθορισµό των δικλείδων 

ασφαλείας για την πρόληψη και την καταστολή της. Η διαδικασία της αξιολόγηση των 

ενδεχόµενων κινδύνων εµπεριέχει και την εκτίµηση της τήρησης των ήδη τεθέντων κανόνων 

καθώς επίσης και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου 22 

Η εκτίµηση της πιθανότητας εµφάνισης της απάτης αλλά και η σηµαντικότητα της, 

αξιολογείται και διαβαθµίζεται από την ∆ιοίκηση και τον εσωτερικό έλεγχο σε τρείς 

κατηγορίες (υψηλή ,µεσαία , χαµηλή) προκειµένου ανάλογα να εκτελεσθούν οι ελεγκτικές 

διαδικασίες και να σχεδιασθεί το πρόγραµµα πρόληψης των φαινοµένων της απάτης. 

Η αξιόπιστη µέτρηση του ενδεχόµενου κινδύνου αποτελεί τον βασικό παράγοντα της 

διαχείρισης του. 

 Η διαχείριση των κινδύνων είναι η διαδικασία σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις αφού 

αναγνωρίσουν/κατανοήσουν τους κινδύνους, που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους, 

σχεδιάζουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο ενεργειών µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 

εµφάνισης τους , εξασφαλίζοντας ασφαλέστερες συνθήκες ανάπτυξης των στόχων τους 

 Από την φάση της αξιολόγησης επισηµαίνονται οι τοµείς της δραστηριότητας της 

επιχείρησης που ενέχουν µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης του κινδύνου έτσι είναι δυνατή η 

πιο άµεση και γρήγορη αντιµετώπιση τους.  

                                      
21 Β..Λουµιώτης (Αθήνα 2013) Ελεγκτική –ΙΕΣΟΕΛ 
22 Β..Λουµιώτης (Αθήνα 2013) Ελεγκτική –ΙΕΣΟΕΛ 
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Η ποσοτικοποίηση του κινδύνου δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του στο 

παρελθόν µε σκοπό να αξιοποιηθεί η γνώση στο µέλλον . 

Συγχρόνως βοηθά στην αποφυγή των αναµενόµενων κινδύνων, προστατεύοντας την 

επιχείρηση και  από τυχόν λάθος επενδυτικές αποφάσεις , µειώνοντας τις απώλειες και τις 

ζηµίες από απρόβλεπτα γεγονότα.
23 

Η διαχείριση των κινδύνων είναι ένας συνεχής  κύκλος , µια διαδραστική διαδικασία 

αναγνώρισης των κινδύνων ,αξιολόγησης του αντίκτυπού τους, και διαβάθµιση των  

ενεργειών  που πρέπει να λάβουν χώρα προκειµένου να ελεγχθούν και να µειωθούν οι 

κίνδυνοι αυτοί. 

Τα επαναλαµβανόµενα µέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι:  

1. δηµιουργία µιας διοικητική οµάδα κινδύνου µε καθορισµένους στόχους. 

2. προσδιορισµός των περιοχών κινδύνου 

3. κατανόηση και αξιολόγηση της διαβάθµισης του κινδύνου.  

4. ανάπτυξη µιας στρατηγική απάντησης στον ενδεχόµενο κίνδυνο 

5. εφαρµογή της στρατηγικής και αναζήτηση ευθυνών.  

6. εφαρµογή και έλεγχος  των προτεινόµενων ελέγχων.  

7. αναθεώρηση και ανακαθορισµό της διαδικασίας και επανάληψη των βηµάτων 

 

Κάθε κίνδυνος θα πρέπει να εξερευνηθεί για να προσδιοριστεί η ενδεχόµενη εξέλιξή του 

µέσα στην επιχείρηση. Είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος προσδιορίζεται 

προσεκτικά και εξηγείται έτσι ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω ανάλυση του.  Οι τεχνικές 

ανάλυσης  περιλαµβάνουν:  

•εργαστηριακές αναλύσεις  και συνεντεύξεις κατανόησης του κινδύνου  

• "brainstorming"  

      • ερωτηµατολόγια  

• χαρτογράφηση της διαδικασίας λειτουργίας 

• σύγκριση µε άλλες επιχειρήσεις 

     • συζητήσεις µε τα υψηλόβαθµα στελέχη. 

  

                                      
23 http://el.wikipedia.org 
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  . Το «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων» που εκδόθηκε το 

2004 από τη COSO (Committee of Sponsoring Οrganizasions of the Τreadway Commission), 

παρέχει έναν ολοκληρωµένο περίγραµµα των δικλείδων ελέγχου. Το πλαίσιο  αυτό 

αναγνωρίζεται  και από τον SOX§404-χωρίς να το αναφέρει ρητά- ως το µόνο που µπορεί να 

ικανοποιήσει τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή (§404).  

 SOX§404 και COSO αποδέχονται ότι η ηγεσία της οικονοµικής οντότητας παίζει βαρύνοντα 

ρόλο στην δόµηση των  δικλείδων ελέγχου καθώς και στην αποτελεσµατικότητα τους. Επίσης 

το σύστηµα ελέγχου µπορεί να παρέχει µόνο µια εύλογη διασφάλιση και όχι την απόλυτη σε 

ότι αφορά την επίτευξη των στόχων της διοίκησης , άσχετα από την αρτιότητα σχεδιασµού 

του.  

Από την έναρξη του, το COSO έχει συµβάλει στον αποτελεσµατικότερο εσωτερικό έλεγχο 

για την πρόληψη της απάτης µε το πλαίσιο των διαδικασιών που προτείνει. Πρόσφατα 

ανακοινώθηκε από τη COSO  η έκδοση µιας έρευνα που διενήργησε,  (Φεβρουάριος 2014) η 

οποία προσφέρει µια ολιστική προσέγγιση στο συσχετισµό των πλαισίων που έχει ήδη 

εκδώσει [(Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνου -2004)- και (Εσωτερικός έλεγχος 

Ολοκληρωµένο Πλαίσιο -2013)], τα οποία προσφέρουν ένα σχεδιάγραµµα που βοηθά τις 

επιχειρήσεις να σχεδιάσουν  αποτελεσµατικούς  έλεγχους και να έχουν ικανοποιητική 

διαχείριση των κινδύνων τους. 

Σε όλο το έγγραφο, οι συντάκτες καταδεικνύουν πώς τα πλαίσια COSO µπορούν να 

συµβάλουν στην αξία της επιχείρησης, στη διακυβέρνηση, στις στρατηγικές που θέτει, η 

διοίκηση καθώς και στον επιχειρησιακό προγραµµατισµό, την εκτέλεση και τον έλεγχο, 

προσαρµόζοντας τις διαδικασίες ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. . «όπως 

λέει ένας εκ των συντακτών , ο Thomson «Αυτό είναι επειδή αυτά τα δύο σηµαντικά πλαίσια 

σχεδιάζονται για να παρέχουν τη λογική διαβεβαίωση ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν και ο 

κίνδυνος θα µειωθεί σε ένα αποδεκτό επίπεδο»24 

2.2.3.2. Πρόληψη και Εντοπισµός της Απάτης   

 
Λαµβάνοντας υπόψη την έκταση που έχουν πάρει τα φαινόµενα της απάτης και οι αρνητικές 

συνέπειες που συνδέονται µε αυτές, ανακύπτει το ερώτηµα αν οι επιχειρήσεις  πρέπει να 

επενδύσουν το χρόνο και τους πόρους τους για την αντιµετώπιση της.  

                                      
24 The Institute for Internal Controls ,e-newsletter, summer2014 vol.9, issue2 
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∆ιευρύνοντας το ερώτηµα αυτό, προστίθεται το υποερώτηµα, εάν αυτοί οι πόροι πρέπει να 

είναι προορισµένοι  στην πρόληψη απάτης ή την ανίχνευση απάτης 

Πρόληψη 

 Με βάση το ερώτηµα : ‘γιατί οι άνθρωποι διαπράττουν  την απάτη;’, θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι ένας από πιο αποτελεσµατικούς τρόπους να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της 

απάτης είναι να υιοθετηθούν οι µέθοδοι εκείνοι ,που θα µειώσουν το κίνητρο, θα περιορίσουν 

την ευκαιρία και θα περιορίσουν τη δυνατότητα για τους πιθανούς δράστες να οργανώσουν 

ορθολογικά τις ενέργειές τους.  

Στις περιπτώσεις των εκούσιων πράξεων της απάτης, ο στόχος των προληπτικών ελέγχων 

είναι να µειωθεί η ευκαιρία και να εξαλειφθεί το κίνητρο/ ο πειρασµός από τους πιθανούς 

παραβάτες. Οι τεχνικές πρόληψης25 περιλαµβάνουν την υιοθέτηση των πολιτικών, των 

διαδικασιών και των ελέγχων, καθώς και των δραστηριοτήτων εκείνων ,όπως για παράδειγµα 

τη κατανόηση της απάτης, µε σκοπό τον περιορισµό  της.  

Η πρόληψη της απάτης και η αποφυγή των επιπτώσεων της, βοηθούν να εξασφαλιστεί  η 

σταθερότητα και η συνέχιση της επιχείρησης. Όταν διαπραχθεί µια απάτη, η πιθανότητα της 

ανάκτησης των χαµένων  κεφαλαίων από τον δράστη ή µέσω της ασφάλειας είναι συχνά 

σχετικά χαµηλή. Σύµφωνα µε την έρευνα KPMG .com (Fraud Survey) το 2007, µόνο το 16% 

από τις επιχειρήσεις  που είχαν σχεδιάσει πλαίσιο αντιµετώπισης της απάτης, ήταν σε θέση 

να ανακτήσουν τις απώλειές τους.   

Είναι προτιµότερο λοιπόν, να προσπαθήσει η επιχείρηση να αποτρέψει την απάτη και την 

απώλεια που συνεπάγεται παρά να τη θεραπεύσει. 

Καµιά  τεχνική πρόληψης απάτης, δεν µπορεί να παρέχει προστασία 100%. Είναι δύσκολο, 

εάν όχι αδύνατο, να αφαιρεθούν όλες οι ευκαιρίες για την απάτη. 

Εντοπισµός/Ανίχνευση 

 ∆εδοµένου ότι οι τεχνικές πρόληψης απάτης δεν µπορούν να εµποδίσουν όλους τους 

πιθανούς δράστες, οι επιχειρήσεις  πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα συστήµατα ελέγχου είναι 

σε θέση να εντοπίσουν τα περιστατικά της απάτης τουλάχιστον έγκαιρα.  

                                      
25 CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) 2008 -Fraud risk management: a guide to good 
practice 
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Η ανίχνευση της απάτης , είναι η απάντηση. Ένας στρατηγικός σχεδιασµός για την ανίχνευση  

της απάτης, πρέπει να περιλάβει τη χρήση επιστηµονικών αναλυτικών τεχνικών και άλλων 

διαδικασιών που θα δίνουν  έµφαση στις ανωµαλίες, και θα εισάγουν τους  µηχανισµούς 

εκείνους  που θα προβλέπουν την πιθανότητα εµφάνισης   πράξεων  απάτης26. 

 Τα βασικά στοιχεία ενός άρτιου συστήµατος ανίχνευσης απάτης θα περιελάµβαναν την 

αναζήτηση των δεδοµένων, την ανάλυση της τάσης αυτών και την τρέχουσα , κάθε φορά, 

αξιολόγηση του κινδύνου.  

Η ανίχνευση απάτης επιτρέπει επίσης τη βελτίωση των εσωτερικών συστηµάτων και των 

ελέγχων. Πολλές απάτες εκµεταλλεύονται τις  ελλείψεις στα συστήµατα ελέγχου. Μέσω της 

ανίχνευσης τέτοιων απατών, οι έλεγχοι µπορούν να γίνουν πιο εντατικοί µην αφήνοντας τα 

περιθώρια  για τους πιθανούς δράστες  να ενεργήσουν.  Η πρόληψη και η ανίχνευση της 

απάτης έχουν έναν ρόλο να διαδραµατίζουν και δεν µπορεί θα πετύχει πλήρως το ένα χωρίς 

το άλλο. Εποµένως, είναι σηµαντικό οι επιχειρήσεις  να περιλαµβάνουν και την πρόληψη 

απάτης και την ανίχνευση απάτης στο σχεδιασµό µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής για να 

διαχειριστούν τον κίνδυνο απάτης. 

Μια αποτελεσµατική στρατηγική κατά της απάτης έχει στην πραγµατικότητα τέσσερα κύρια 

συστατικά: 

 •πρόληψη 

 •ανίχνευση  

•αποτροπή /αντίδραση  

•αξιολόγηση /θεραπεία.  

 Το ακόλουθο διάγραµµα συνοψίζει τα συστατικά αυτά και το πλαίσιο µέσα στα οποία µια 

στρατηγική κατά της απάτης δοµείται. 

 

 

 

                                      
26 CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) 2008 -Fraud risk management: a guide to good 
practice 
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Πίνακας 2. Fraud Control in Australian Government Entities 

 

Στο παραπάνω σχήµα ,που συντάχθηκε για τις κρατικές επιχειρήσεις της Αυστραλίας, 

βλέπουµε στο κέντρο, τον στόχο, που είναι οι στρατηγικές για τον έλεγχο της απάτης, να 

περιβάλλεται από οµόκεντρους δακτυλίους  που συντείνουν στην επίτευξή του. Ο εξωτερικός 

δακτύλιος και ο βασικότερος είναι η κουλτούρα της ηγεσίας που θέλει να διασφαλίσει την 

οντότητα της οποίας ηγείται από φαινόµενα απάτης. Για το λόγο αυτό θεσπίζει στον αµέσως 

επόµενο δακτύλιο, τις πολιτικές και τους κανόνες εκείνους που την θωρακίζουν από τέτοια 

ενδεχόµενα, εφαρµόζοντας παράλληλα τις επιταγές της εταιρικής διακυβέρνησης και του 

υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου. Ο επόµενος δακτύλιος αφορά στις πρακτικές που 

σχεδιάστηκαν και ακολουθούνται προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι. Ο δακτύλιος αυτός 

χαρακτηρίζεται από την ατέρµονη κυκλική του ανατροφοδότηση. Από το διαδικαστικό 

πλαίσιο της πρόληψης περνάµε σε αυτό της ανίχνευσης των ευρηµάτων του εσωτερικού 

ελέγχου και της αντίδρασης. Το σηµαντικότερο κοµµάτι του δακτυλίου είναι αυτό που 

τροφοδοτεί την αρχή και είναι η επίβλεψη και η αξιολόγηση των ευρηµάτων και η υποβολή 

της αναφοράς µε τις επισηµάνσεις για ενδεχόµενες τροποποιήσεις στο κοµµάτι της 

πρόληψης. 
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Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι τα διάφορα στοιχεία µιας αποτελεσµατικής κατά της 

εγκληµατικότητας στρατηγικής είναι όλα πολύ στενά συνδεµένα µεταξύ τους και κάθε ένα 

διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου : την καταπολέµηση της 

απάτης.   

Η ανίχνευση της απάτης ενεργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας µε την αποστολή ενός 

µηνύµατος στους πιθανούς απατεώνες ότι η οργάνωση µάχεται ενεργά την απάτη και ότι οι 

διαδικασίες πρόληψης είναι σε θέση να προσδιορίσουν οποιαδήποτε παράνοµη 

δραστηριότητα που έχει εµφανιστεί.   

2.2.3.3. Αντιδράσεις ελεγκτή στους εκτιµώµενους κινδύνους   

 

Το ∆ιεθνές πρότυπο Ελέγχου 330 αναφέρει: «Ο ελεγκτής ,προκειµένου να µειώσει τον έλεγχο 

του κινδύνου σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο ,οφείλει να καθορίζει τη γενική αντιµετώπιση των 
κινδύνων που εκτιµάται ότι υπάρχουν σε επίπεδο οικονοµικών καταστάσεων ,  καθώς και να 
σχεδιάζει και να εφαρµόζει πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου προς αντιµετώπιση των κινδύνων 
που εκτιµάται ότι υπάρχουν στο επίπεδο των διατυπωµένων θέσεων»   

Οι  πρόσθετες διαδικασίες  ελέγχου είναι ουσιαστικά οι αντιδράσεις του ελεγκτή έναντι των 

ενδεχόµενων κινδύνων και οι αντιδράσεις αυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασµένες  

και να εκτελούνται µε αυξηµένη επαγγελµατική συναίσθηση. 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να προβαίνει σε 27: 

� εσωτερική έρευνα (investigation) 

Όταν οι πληροφορίες σχετικά µε την πραγµατικές ή πιθανές απάτη αποκαλύπτονται, η 

διαχείριση πρέπει να προετοιµαστεί για να διεξαγάγει µια περιεκτική και αντικειµενική 

εσωτερική έρευνα.  Ο σκοπός µιας τέτοιας έρευνας είναι να µαζευτούν οι ενδείξεις που 

οδηγούν σε µια αντικειµενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της πιθανής παραβίασης και να δίνει 

τη δυνατότητα στη διοίκηση  να προχωρήσει στον σχεδιασµό της  αντίδρασης της στις 

ενδείξεις αυτές . 

                                      
27 KPMG Forensic“Fraud risk management”-Developing a strategy for prevention ,detection, and response--
May 2014 
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� Πειθαρχία και κυρώσεις 

Ένα συνεπές και αξιόπιστο πειθαρχικό σύστηµα επιβολής κυρώσεων αποτελεσµατικό στην 

αποτροπή της απάτης. Με την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, η διοίκηση στέλνει ένα ισχυρό 

µήνυµα και στους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες της , πως είναι µια οργάνωση 

θέτει τον κίνδυνο της απάτης βασική προτεραιότητα της.  

� ∆ιορθωτικές δράσεις 

Με τις πρώτες ενδείξεις ή διαπιστώσεις της απάτης, η διοίκηση πρέπει να λάβει τα 

απαραίτητα µέτρα για να «θεραπευθεί» η ζηµιά που προκλήθηκε. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε παρακάτω κάποια µέτρα που µπορεί να λάβει η διοίκηση ανάλογα µε 

την προέλευση της απάτης  

• Να αποκαλύψει οικειοθελώς τα αποτελέσµατα της έρευνας της στους κρατικούς 

ελεγκτικούς µηχανισµούς ή τους νοµοθετηµένους εποπτικούς µηχανισµούς 

 • Να κινήσει τις νοµικές διαδικασίες για να ανακτήσει τα χρήµατα ή να αποκαταστήσει τη 

ζηµία 

• Να εξετάσει τις πρωταρχικές αιτίες για να  εξασφαλίσει ότι ο κίνδυνος µετριάσθηκε και να 

ενισχύσει τους  ελέγχους .  

• Με τις ενέργειες της να δώσει το µήνυµα σε όλους , ότι έλαβε τα κατάλληλα µέτρα και 

επέβαλε τις κυρώσεις που προβλέπονται  

2.2.3.4. Εγγενείς Περιορισµοί Εσωτερικών Ελέγχων  

 

  Όπως είπαµε και παραπάνω ,τα συστήµατα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου δεν µπορούν 

να παρέχουν στη ∆ιοίκηση αµετάκλητα αποδεικτικά στοιχεία ότι πράγµατι οι σκοποί 

επιτεύχθηκαν και αυτό λόγω εγγενών περιορισµών.  

Τέτοιοι περιορισµοί µπορεί να προέρχονται από28: 

                                      
28 SAIGA –Advancing Auditing and Accountability 
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• Έλλειψη επικοινωνίας. Της κατάλληλης επικοινωνίας µε την ηγεσία ,σχετικά µε τις 

διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου, τα οφέλη, τις ανάγκες και τις ευθύνες  

• Τη συνήθη δήλωση της ∆ιοίκησης ότι το κόστος εσωτερικού ελέγχου υπερβαίνει τα 

αναµενόµενα οφέλη. 

• Εστίαση σε στερεότυπες δραστηριότητες. Οι περισσότεροι εσωτερικοί έλεγχοι 

τείνουν να εστιάσουν πρώτιστα στις συνήθεις δραστηριότητες, αφήνοντας τις 

ανώµαλες, εξαιρετικές ή ειδικές δραστηριότητες/τις διαδικασίες κατά ένα µεγάλο 

µέρος αφύλακτες. 

• Λάθη ανθρώπων. Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

εξαρτάται από την ικανότητα, την αξιοπιστία και την προσοχή των αρµόδιων για τη 

λειτουργία της. Τα λάθη απειλούν την αποτελεσµατικότητα οποιουδήποτε 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η πιθανότητα για ανθρώπινο σφάλµα λόγω 

αµέλειας, αφηρηµάδας, λανθασµένης κρίσης και η παρανόηση των οδηγιών. 

• Ψευδαίσθηση  ελέγχου. Οι διευθυντές δηµιουργούν µια ψευδαίσθηση του ελέγχου, 

ενώ οι διαδικασίες ελέγχου παρακάµπτονται και παρερµηνεύονται. Η διοίκηση δεν 

προτίθεται να διενεργείται σοβαρός εσωτερικός έλεγχος, έτσι ώστε να  δηµιουργεί την 

παραίσθηση ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει να είναι. 

• Απάθεια. Οι υπάλληλοι που εργάζονται στον εσωτερικό έλεγχο δεν έχουν κανένα 

ενδιαφέρον για τη λειτουργία του και τείνουν να γίνουν απρόσεκτοι και δεν παρέχουν 

καµία  εξασφάλιση ότι το σύστηµα λειτουργεί όπως σχεδιάσθηκε.. 

• Η πιθανότητα κατά την οποία ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την άσκηση του εσωτερικού 

ελέγχου να µπορεί να κάνει κατάχρηση αυτής της υπευθυνότητας, π.χ., µέλος της 

∆ιοίκησης το οποίο παρακάµπτει έναν εσωτερικό έλεγχο. 

• Ανακριβείς πληροφορίες. Η διάδοση ανακριβών πληροφοριών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί προκειµένου να δοθεί η εντύπωση της αποτελεσµατικότητας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου ή/και για να κρύψουν κάποιες άλλες ενέργειες. 

•  Έλλειψη προσοχής στους λειτουργικούς κινδύνους. Οι οικονοµικοί κίνδυνοι συχνά 

καλύπτονται αποτελεσµατικά από το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, αλλά οι 

θεµελιώδεις λειτουργικοί κίνδυνοι µπορούν εύκολα να διαφύγουν της προσοχής 
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• Η πιθανότητα κατά την οποία οι διαδικασίες µπορεί να απέβησαν ακατάλληλες λόγω 

µεταβολών στις συνθήκες, και η συµµόρφωση µε τις διαδικασίες να µην έχει 

επικαιροποιηθεί.  

• Κούραση. Η λειτουργία ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου όταν γίνεται 

δυσκίνητο µπορεί να προκαλέσει την κούραση µεταξύ των υπαλλήλων/των ανώτερων 

υπαλλήλων και να οδηγήσει σε άλλες λειτουργικές ανεπάρκειες.  

 

•  Συνέργια. Η έλλειψη ακεραιότητας και η απιστία των υπαλλήλων και των ανώτερων 

υπαλλήλων µπορούν να οδηγήσουν στη συνέργια µεταξύ δύο ή περισσότερων 

ανθρώπων για να παρακαµφθεί το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

 

• ∆ολιοφθορά. Οι υπάλληλοι και οι ανώτεροι υπάλληλοι µε κακόβουλη πρόθεση 

µπορούν να προσπαθήσουν σκόπιµα «να βλάψουν» το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.  

 

•  Πολυπλοκότητα. Ένα όλο και περισσότερο σύνθετο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

µπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικές ανεπάρκειες, επειδή οι υπάλληλοι είναι ανίκανοι 

να ανταποκριθούν στο σύστηµα 

 

2.2.3.5. Ευθύνες του εσωτερικού ελεγκτή  

 

 Σύµφωνα µε το πρότυπο 1210.A2 του IIA 29 (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών), ο 

εσωτερικός ελεγκτής (και ο εξωτερικός ελεγκτής) πρέπει να έχει επαρκή γνώση ώστε να 

προσδιορίζει τους δείκτες απάτης, αλλά δεν υποχρεούται να έχει την εµπειρογνωµοσύνη ενός 

ατόµου του οποίου πρωταρχική ευθύνη είναι ο εντοπισµός και η έρευνα της απάτης.30  

Στο ∆ΠΕ 240 ορίζεται ότι: «Ένας ελεγκτής που διενεργεί έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ έχει την 

ευθύνη απόκτησης εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις λαµβανόµενες ως 

                                      
29 Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing. 
30  COCOF 09/0003/00-EL- Ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε τους δείκτες απάτης  
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σύνολο είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Λόγω 

των ενδογενών περιορισµών ενός ελέγχου, υπάρχει ο αναπόφευκτος κίνδυνος ότι ορισµένα 

ουσιώδη σφάλµατα των οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να µην εντοπισθούν, παρότι ο 

έλεγχος είναι σωστά σχεδιασµένος και έχει διενεργηθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ112.» 

Αν και η αρχική ευθύνη για την πρόληψη και την ανίχνευση απάτης δεν αποδίδεται στον 

ελεγκτή, (∆ΠΕ 240) παρόλα αυτά απαιτεί από τους ελεγκτές να συµπεριλάβει  µεθόδους 

ελεγκτικές τέτοιες για το εντοπισµό  πιθανών περιπτώσεων  απάτης, κατά τη διεξαγωγή  του 

λογιστικού  έλεγχου.  

Απαιτεί από τους ελεγκτές κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

• να συζητήσουν τους κίνδυνους της απάτης µε τη διοίκηση και εκείνους που είναι 

επιφορτισµένοι µε την διακυβέρνηση 

• Να συζητήσουν µε την οµάδα του λογιστηρίου για τυχόν λανθασµένες διατυπώσεις 

και να εκτελέσουν τις προβλεπόµενες διαδικασίες του λογιστικού ελέγχου 

•  Να εξετάσουν εάν ένας ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου απάτης είναι παρόντες  

•  Να εξετάσουν τις περιοδικές  συναλλαγές και να καταλάβουν την επιχειρησιακή 

λογική για συναλλαγές εκτός των συνηθισµένων  

•  Να λάβουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις από τη διαχείριση  

•  Να λάβουν υπόψη τους τις επιπτώσεις στις περιπτώσεις ξεπλύµατος χρηµάτων, όπου 

υποχρεούνται να υποβάλουν την σχετική έκθεση. 

 

 Το ελεγκτικό πρότυπο SAS 99 είναι πιο καθοδηγητικό ως προς το ρόλο του ελεγκτή στην 

παρεµπόδιση και την ανίχνευση της απάτης και του λάθους από ότι το ∆ΠΕ 240 και έχει  ως 

σκοπό να δηµιουργήσει µια ουσιαστική αλλαγή στην απόδοση των ελεγκτών, µε αυτόν τον 

τρόπο βελτιώνει την πιθανότητα ότι οι ελεγκτές θα ανιχνεύσουν τα ουσιώδη  λάθη λόγω της 

απάτης.  

Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και την έκταση των νέων διαδικασιών και ∆ΠΕ 240 και του 

SAS 99, η διοίκηση πρέπει να προγραµµατίσει να παρέχει στους ελεγκτές περισσότερες 

πληροφορίες και να δεχθεί µια  πιο  εκτενή διαδικασία ανίχνευσης απάτης31. 

 

Μέρος της ευθύνης του ελεγκτή είναι και τα παρακάτω: 

                                      
31 CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) 2008 -Fraud risk management: a guide to good 
practice 



 

� Να διασφαλίζει ότι οι

έχουν υιοθετηθεί  από την

να αποφευχθεί η έκθεση

� Να αναπτύξει µέτρα πρόληψης

� Να επιβλέπει την αποτελεσµατικότητα

� Να αξιολογεί τα ευρήµατα

� Να ενηµερώνει άµεσα

σκοπό να ελαχιστοποιηθεί

 

 Πέρα από τις περιγραφόµενες

εντοπισµό της απάτης δεν πρέπει

τα περιθώρια της ευκαιρίας 

 

Όπως λένε οι Cendrowski, Martin, Petro

τα τρία στοιχεία του «Τριγώνου

άµεσα από την αποτελεσµατικότητα

περιορισµού τα απάτης.  

Πίνακας 3 . Ο

 

  

  

  

  

  

ΚΙΝΗΤΡΟ   

  

  

  

  

  

                   ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
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ότι οι διαδικασίες ,οι πολιτικές καθώς και ο κώδικας

από την διοίκηση της  τηρούνται από όλα τα τµήµατα

θεση σε κινδύνους.  

µέτρα πρόληψης και εντοπισµού της ενδεχόµενης απάτης

αποτελεσµατικότητα των µεθόδων που έχουν ορισθεί

ευρήµατα που υποδεικνύουν ενδεχόµενη απάτη 

άµεσα τους διοικούντες για περιστατικά απάτης

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος. 

περιγραφόµενες ευθύνες του εσωτερικού ελεγκτή στην πρόληψη

δεν πρέπει να ξεχνούµε πως ο βασικός στόχος του

 ανάπτυξης της απάτης 

Cendrowski, Martin, Petro, «Στο εγχειρίδιο της αποτροπής

Τριγώνου της Απάτης» , η ευκαιρία, είναι αυτή η οποία

αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου και παρέχει τον

 

. Ο Βασικός στόχος του εσωτερικού ελεγκτή

ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ 

 

  

  

  

  

  

ΚΙΝΗΤΡΟ 

  

  

  

  

  

  

ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ

                 ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

ο κώδικας ηθικής που 

τµήµατα , προκειµένου 

ενδεχόµενης απάτης. 

ορισθεί . 

απάτης ή ανωµαλιών µε 

στην πρόληψη και τον 

στόχος του είναι να µειώσει 

αποτροπής της απάτης», από 

αυτή η οποία επηρεάζεται 

παρέχει τον βέλτιστο τρόπο 

ελεγκτή 

         

ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ 
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Προκειµένου  ο εσωτερικός ελεγκτής να εκτελέσει τα καθήκοντά του και να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της διοίκησης αλλά και του επενδυτικού κοινού που 

είναι οι εξωτερικοί χρήστες των εκθέσεων του , θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

επαγγελµατισµό  και άµεµπτη ηθική. 

Επειδή τις περισσότερες φορές ο εσωτερικός ελεγκτής παρέχει τις υπηρεσίες του στην 

επιχείρηση  µε εξαρτηµένη εργασιακή σχέση η οποία ενδεχόµενα να είναι και µακρόχρονη, 

οπότε έχουν δηµιουργηθεί δεσµοί συναδελφικοί –φιλικοί, είναι βασική προϋπόθεση στην 

άσκηση του έργου του να διατηρεί την ανεξαρτησία του και την αντικειµενικότητα του.  

Πέραν της τήρησης του κώδικα της δεοντολογίας και της διατήρησης της ανεξαρτησίας και 

αντικειµενικότητας του , είναι σηµαντικό να µπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 

ιδιαιτερότητας της επιχείρησης αλλά και στις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 

∆εν αρκεί όµως να είναι απλά καταρτισµένος επαγγελµατικά , η πρόληψη της απάτης απαιτεί 

και ιδιαίτερες δεξιότητες όπως ανοικτό µυαλό και ποικιλία γνώσεων και εµπειριών, 

προκειµένου να κατανοεί και να αναζητεί τις πηγές των ενδεχόµενων κινδύνων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι και η ικανότητα καλής συνεργασίας µε την οµάδα 

ελέγχου αλλά και µε την διοίκηση. 

Βλέπουµε ότι απαιτούνται πολύπλευρα προσόντα στην ενάσκηση του εσωτερικού ελέγχου  

σε ότι αφορά στην πρόληψη της απάτης, του φαινοµένου που ταλανίζει τον επιχειρηµατικό 

κόσµο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

 

3.1. Γενικά 

 

Η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια και αξιόπιστο έλεγχο, ύστερα από τα µεγάλα σκάνδαλα 

που ξέσπασαν στις ΗΠΑ µε αποκορύφωµα ,το 2002  αυτά των  Enron, Tyco International, 
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Adelphia, και WorldCom που κόστισαν στους επενδυτές δισεκατοµµύρια δολάρια και 

κλόνισαν την εµπιστοσύνη του κοινού στις χρηµαταγορές , οδήγησε στη θέσπιση 

αυστηρότερων ελεγκτικών προτύπων και «σφικτού» νοµοθετικού πλαισίου που διασφάλιζε 

την διαφάνεια που ήταν απαίτηση όλων των εµπλεκόµενων µερών. 

Η αντίδραση των ΗΠΑ στα σκάνδαλα αυτά ήταν η ψήφιση του νοµοσχεδίου Sarbanes –

Oxley Act το 2002 (SOX). 

 Όµως ο SOX δεν ήταν το πρώτο νοµοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε προς την κατεύθυνση 

της διαφάνειας. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η πρώτη έκθεση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και ο 

Κώδικας των Βέλτιστων  Πρακτικών , συντάχθηκαν το 1992 ,σε απάντηση σε µια σειρά 

εταιρικών καταρρεύσεων από την Επιτροπή Cadbury32 .  

Ο κώδικας των Βέλτιστων  Πρακτικών εισάγει τρία βασικά σηµεία στη διοίκηση των 

επιχειρήσεων µε σκοπό τη διασφάλιση της νοµιµότητας και της διαφάνειας. Προτείνει: 

- να µην έχει κανένα µέλος του συµβουλίου της επιχείρησης διπλή αρµοδιότητα,  

- κάθε συµβούλιο να έχει τρία µη εκτελεστικά µέλη 

- σύσταση Επιτροπών Ελέγχου των πράξεων της ∆ιοίκησης, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία 

στην διατήρηση της ανεξαρτησίας των επιτροπών αυτών και των µη εκτελεστικών µελών των 

συµβουλίων.33 

Έχουν υπάρξει διάφορες ανάλογες προσπάθειες από τότε, που καλύπτουν τις παροχές γύρω 

από τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και τις Επιτροπές Ελέγχου των πεπραγµένων των 

∆.Σ. 

 Οι προσπάθειες αυτές και η σύνταξη των διάφορων εκθέσεων που έχουν εκπονηθεί από 

διάφορες Επιτροπές , έχουν συγκεντρωθεί για να διαµορφώσουν ένα συνδυασµένο κώδικα 

στην εταιρική διακυβέρνηση (Συνδυασµένος Κώδικας).  Ο Συνδυασµένος Κώδικας εισήχθη 

αρχικά το 1998 και µεταξύ άλλων θεµάτων, απαιτεί από τοα ∆.Σ. να καθιερώσουν  

συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και να αναθεωρούν την αποτελεσµατικότητα αυτών των 

                                      
32 CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) 2008 -Fraud risk management: a guide to good 
practice 
33 Β..Λουµιώτης (Αθήνα 2013) Ελεγκτική –ΙΕΣΟΕΛ 
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συστηµάτων σε συνεχή βάση. Ο συνδυασµένος κώδικας αναθεωρείται τακτικά και η πιο 

πρόσφατη έκδοση δηµοσιεύθηκε Ιουνίου 2008. 

3.2. SOX  

 

Με την θεσµοθέτηση του  SOX, εισάγεται η υποχρέωση της διοίκησης  να πιστοποιεί  την 

ακρίβεια των πληροφοριών που απορρέουν από τις  οικονοµικές καταστάσεις. Επιπλέον, οι 

ποινικές ρήτρες για  ψευδή οικονοµικά στοιχεία  είναι αυστηρότερες. Επίσης, ο SOX αύξησε 

την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών που ελέγχουν την ακρίβεια των οικονοµικών 

καταστάσεων, και επηρέασε την λειτουργία του θεσµού των Επιτροπών Ελέγχου τις οποίες 

συνδέει άµεσα τόσο µε τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς ελεγκτές,34 

Οι βασικοί στόχοι του SOX µέσα από τις επιµέρους ενότητες του είναι οι εξής: 

� Η παράγραφος 302 του νόµου επιβάλει ένα σύνολο εσωτερικών διαδικασιών µε 

σκοπό να εξασφαλίσουν την ακριβή χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση . Οι 

εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει για να εκδώσουν την άποψη τους, σχετικά µε το εάν ο 

αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος επί των οικονοµικών καταστάσεων 

διατηρήθηκε από τη διαχείριση σε όλα τα ουσιαστικά ζητήµατα.  

� Στην παράγραφο 303 γίνεται αναφορά για την αποτροπή της  αθέµιτης επιρροής που 

µπορεί να ασκεί το ∆.Σ. κατά την διενέργεια των ελέγχων , στους ελεγκτές 

(εξαναγκασµός, παραπλάνηση) 

� Στην παράγραφο 401 εισάγεται η υποχρέωση της δηµοσίευσης περιοδικών 

οικονοµικών καταστάσεων, πέραν των ετήσιων, προκειµένου το επενδυτικό κοινό να 

γνωρίζει τα σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν (για παράδειγµα η Lehman Brothers 

χρησιµοποιώντας το προϊόν “REPO 105”, δολίως µετέφερε στοιχεία του Ισολογισµού 

της που αφορούσαν υποχρεώσεις προκειµένου να «ωραιοποιήσει» τις οικονοµικές της 

καταστάσεις) 

                                      
34 Β..Λουµιώτης (Αθήνα 2013) Ελεγκτική –ΙΕΣΟΕΛ, http://el.wikipedia.org 
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� Η παράγραφος 404 είναι η πιο επίµαχη πτυχή του SOX, διότι απαιτεί από τη διοίκηση 

και τον εξωτερικό ελεγκτή να υποβάλουν αναφορά σχετικά µε την επάρκεια του 

εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης κατά την υποβολή της έκθεσης για τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Αυτό αποτελεί και τη δαπανηρότερη πτυχή της 

εφαρµογής της νοµοθεσίας για τις επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι η τεκµηρίωση και οι 

έλεγχοι των σηµαντικών οικονοµικών στοιχείων χειροκίνητα αλλά και των λοιπών 

αυτοµατοποιηµένων ελέγχων απαιτούν τεράστια προσπάθεια και κόστος 

εργατοωρών. 

� Στην παράγραφο 802 έχουµε τις αυστηρές ποινικές κυρώσεις για όποιον «αλλάζει 

εσκεµµένα, καταστρέφει, περικόπτει, κρύβει, συγκαλύπτει, πλαστογραφεί, ή διενεργεί 

ψευδής εγγραφές σε οποιοδήποτε αρχείο, έγγραφο, ή αντικείµενο µε  πρόθεση να 

εµποδίσει,  ή να επηρεάσει την έρευνα ή την χρηστή  διαχείριση οποιουδήποτε θέµατος 

µέσα από την αρµοδιότητα του σε οποιασδήποτε τµήµα ……..» 

Ο  SOX µεταξύ άλλων επιβάλει στην ηγεσία των επιχειρήσεων και στους υπεύθυνους για 

στην σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων να πιστοποιούν και να γνωστοποιούν ότι οι 

καταστάσεις   αυτές είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη ή παραλείψεις.  

 

3.3. Κώδικας Ηθικής και δεοντολογίας 

 

Τίποτε από  τα παραπάνω δεν θα έχει την επιθυµητή απόδοση εάν τα εµπλεκόµενα µέρη δεν 

ενστερνίζονται βασικές αρχές ηθικής. 

Η κουλτούρα της διοίκησης που διαµορφώνει τη φιλοσοφία των κανόνων για την πρόληψη 

της απάτης , πρέπει να διαπνέεται από τις βασικές αρχές ηθικής για να διασφαλίζεται και να 

διαφυλάσσεται το συµφέρον όλων των εµπλεκόµενων µερών( µετόχων , επενδυτών , 

εργαζοµένων, ιδιοκτητών , κράτους). 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.) , εξέδωσε το ∆ιεθνές Πλαίσιο Επαγγελµατικών 

Πρακτικών , το οποίο επιβάλει κατά την διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου από τους 
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πιστοποιηµένους ελεγκτές να τηρούνται απαρέγκλιτα τόσο ο Κώδικας ∆εοντολογίας όσο κα 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα για τον Εσωτερικό Έλεγχο.  

Ο Κώδικας δεοντολογίας περιέχει τις αρχές : 

� Ακεραιότητα 

� Αντικειµενικότητα 

� Εχεµύθεια 

� Τεχνική κατάρτιση –επάρκεια35.   

Η νοµοθεσία θέτει τους κανόνες και τα όρια µέσα στα οποία η τέλεση των πράξεων 

χαρακτηρίζεται ως νόµιµη, όµως σε καµία περίπτωση δεν προσδιορίζει το δίκαιο και το 

ηθικό. 

Οι επαγγελµατικοί κώδικες συµπεριφοράς από την άλλη, από την δηµιουργία τους το 1960,  

αποτελούν ένα κράµα νοµικών κανόνων και γενικών αρχών και κανόνων, που σκοπό έχουν 

να διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την διαφάνεια των σχέσεων µεταξύ της ∆ιοίκησης και 

των υπαλλήλων της, αλλά και να προάγουν την ακεραιότητα των µελών τους.  

Ένα πλαίσιο ηθικής  µέσα στο οποίο θα λειτουργούσε η ∆ιοίκηση µιας επιχείρησης , θα 

τοποθετούσε  τα συµφέροντα των υπολοίπων συντελεστών της  λειτουργίας της οντότητας,  

πάνω από τα δικά της. 

 Το πλεονέκτηµα  της «ασύµµετρης πληροφόρησης»36  από και προς την ιδιοκτησία, καθώς 

και από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στην επιχείρηση ,δίνει στα υψηλόβαθµα στελέχη  

εξουσία, η οποία τους δίνει την ευκαιρία τέλεσης πράξεων αλαζονείας και εκµετάλλευσης 

προς  ίδιο συµφέρον σε βάρος των ιδιοκτητών και των µετόχων. 

Ένας κώδικας ηθικής ή µια πολιτική καταπολέµησης της απάτης δεν είναι αρκετή για να 

αποτρέψει την απάτη εν τούτοις. Η ηθική συµπεριφορά πρέπει να ενσωµατωθεί µέσα στην 

κουλτούρα  της επιχείρησης.   

                                      
35 Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 
36 Akerlof, G.A. (1970 )Quarterly Journal of Economics 
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ΚΕΦΑΛΑΟ 4 
 

 Η ΜΕΤΑ SOX ΕΠΟΧΗ 
 

 Ο νόµος του SOX µετά την αποκάλυψη των µεγάλων σκανδάλων στην Αµερική που 

στοίχισαν εκατοµµύρια δολάρια σε χιλιάδες επενδυτές , επικυρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 

2002 σε µια προσπάθεια αντιστροφής του κλίµατος αναξιοπιστίας που είχε δηµιουργηθεί 

ανάµεσα στους επενδυτές ως προς την πληροφόρηση που ελάµβαναν από τις επιχειρήσεις. 

Ο νόµος θέτει τα θεµέλια µιας αποτελεσµατικής διακυβέρνησης που στοχεύει στην αξιόπιστη 

πληροφόρηση και στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου. 

 Ο νόµος  του SOX απαιτεί από τη διοίκηση να πιστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ακρίβεια 

των οικονοµικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης, να υποβάλλει έκθεση για την 

αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. Απαιτεί από τον εξωτερικό έλεγχο στην έκθεσή του να αναφέρεται για την 

αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία του εσωτερικού ελέγχου .  

Όλα τα παραπάνω , θεωρούνται από πολλά ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων ότι είναι 

χρονοβόρα  και  ότι απαιτούν έξτρα επαγγελµατικές αµοιβές προκειµένου να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις της νέας νοµοθεσίας. Επισηµαίνουν µάλιστα ότι τα χρήµατα που χρειάζονται 

για την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις τους,  τα κέρδη που ενδεχόµενα 

θα αποκοµίσουν σε αντιστάθµισµα , να µην  είναι επαρκή για να καλύψουν την δαπάνη.37  

Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το κόστος τήρησης του νόµου, του SOX , είναι πολλές 

φορές  αποτρεπτικό  , ιδιαίτερα για τις µικρού µεγέθους  επιχειρήσεις.  

Στην έρευνα των J. Piotroski του Stanford University και Suraj Srinivasan του Harvard 

Business School η οποία τιτλοφορείται: «Regulation and Bonding :Sarbanes Oxley Act and 

the Flow of International Listings”  και δηµοσιεύθηκε στο Journal of Accounting Research το 

                                      
37 M.S.Beasley- D.R. Hermanson “Going beyond SOX Compliance : five keys to create value” the CPA Journal 
6/1/2004 
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2008 , διαπίστωσαν ότι οι µικρότερες σε µέγεθος διεθνείς επιχειρήσεις προτιµούσαν να 

εγγραφούν στο χρηµατιστήριο του Ηνωµένου Βασιλείου παρά σε αυτό των Η.Π.Α. λόγω της 

αυστηρότητας του SOX.38 

Κατά τη διάρκεια της  οικονοµικής κρίσης 2007-2010 στις ΗΠΑ  οι επικριτές , κατηγόρησαν 

τον νόµο Sarbanes-Oxley για το χαµηλό αριθµό των Αρχικών ∆ηµόσιων Προσφορών (IPOs) 

στa αµερικανικά χρηµατιστήρια µε αποτέλεσµα την χαµηλή ανάπτυξη της οικονοµίας και τη 

χαµηλή προσφορά εργασίας 

Από την άλλη υπάρχουν και αυτοί που εξαίρουν την αποτελεσµατικότητα του SOX. Για 

παράδειγµα , ο  πρώην πρόεδρος της Federal Reserve , A. Greenspan εξήρε το νόµο: «Είµαι 

έκπληκτος πως ο νόµος Sarbanes-Oxley, αναπτύχτηκε τόσο γρήγορα, τέθηκε σε ισχύ και 

λειτούργησε τόσο καλά …….ο νόµος ενίσχυσε σηµαντικά την αρχή ότι οι µέτοχοι κατέχουν 

εταιρείες και οι εταιρικοί διευθυντές θα πρέπει να εργάζονται για λογαριασµό των µετόχων και 

να διαθέτουν τους πόρους των επιχειρήσεων για τη βέλτιστη χρήση τους ».  

Η Financial Executives International (FEI) 2007 µελέτη  και έρευνα  από το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) δείχνει όµως ότι ο  SOX έχει βελτιώσει την  εµπιστοσύνη των 

επενδυτών στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

Και η εµπιστοσύνη των επενδυτών είναι το ζητούµενο σε αυτό το σύνθετο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο κρίκος που συνδέει  τα δύο 

κυρίαρχα µέρη , επενδυτές και επιχειρήσεις µέσα στις αγορές , διασφαλίζοντας µια αξιόπιστη 

αµφίδροµη πληροφόρηση ,είναι ο εσωτερικός έλεγχος. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί επίσης και τον συνδετικό κρίκο µεταξύ των προβλεπόµενων 

από τον SOX  επιτροπών ελέγχου και της διοίκησης της επιχείρησης στη µάχη της πρόληψης 

της απάτης. 

Τελικά ο εσωτερικός έλεγχος αναδεικνύεται ως ο ρυθµιστικός παράγοντας της οµαλότητας 

της λειτουργίας των αγορών. 

Και η οµαλότητα της λειτουργίας των αγορών είναι το ζητούµενο του νοµοθετικού πλαισίου 

του SOX. 

                                      
38 http://en.wikipedia.org/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

Εξετάζοντας τα  σηµαντικά σκάνδαλα που άλλαξαν τον επιχειρηµατικό κόσµο, διαπιστώθηκε 

ότι τα περισσότερα από αυτά αποκαλύφθηκαν την περίοδο της µετάβασής µας στη νέα 

χιλιετία, η περίοδος εκείνη  ήταν που το  εµπόριο και οι βιοµηχανίες στην Αµερική δοκίµαζαν 

τα οφέλη αλλά και τις υποχρεώσεις της νέας υψηλής τεχνολογίας στη µηχανοργάνωση. Η 

αποθήκευση και η µεταβίβαση πληροφοριών έγιναν πιο εξελιγµένες και έδωσαν την 

δυνατότητα στην ταυτόχρονη αποθήκευση και επεξεργασία πολλών πληροφοριών. Η 

καταγραφή και η επαλήθευση των συναλλαγών της λογιστικής σε πραγµατικό χρόνο έγινε 

ευκολότερη και ακριβέστερη και  διευκόλυνε τη διασταύρωση των δικαιολογητικών 

εγγράφων µε τις πηγές του , µε λιγότερη προσπάθεια,  Έτσι οι κρατικοί εποπτικοί µηχανισµοί 

είχαν στη διάθεση τους όλα εκείνα τα στοιχεία που τους επέτρεψαν να αποκαλύψουν τα 

φαινόµενα απάτης και διαφθοράς39. 

Στον ιστότοπο http://en.wikipedia.org  στο λήµµα “accounting fraud”  (λογιστική απάτη) , 

εµφανίζεται µεταξύ άλλων και ένας πίνακας µε τις γνωστότερες απάτες που έχουν διαπραχθεί 

από το 1967  έως το 2012. 

Από τον πίνακα αυτό παραθέτουµε παρακάτω  το κοµµάτι του που αφορά στις απάτες που 

διαπράχθηκαν  την  τελευταία  δεκαπενταετία. 

Πίνακας 4: Λογιστικές Απάτες 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ 

1 
Waste Management 

Inc 1999 Arthur Andersen ΗΠΑ 
2 MicroStrategy 2000 PriceWaterhouseCoopers ΗΠΑ 
3 UnifyCorporation 2000 Deloitte & Touche ΗΠΑ 

                                      
39http://www.brighthub.com/office/finance/articles  &  http://www.accounting-degree.org/scandals/ 
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4 Computers Assosiates 2000 KPMG ΗΠΑ 
5 Lernout & Hauspie 2000 KPMG ΒΕΛΓΙΟ 
6 Xerox 2000 KPMG ΗΠΑ 
7 One.Tel 2001 Ernst & Young ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

8 Amir-Mansour Aria 2011 
IAO (Audit organization) and 
other Audit firms ΙΡΑΝ 

9 Bank Saderat Iran 2011 
IAO (Audit organization) and 
other Audit firms ΙΡΑΝ 

10 Enron 2001 Arthur Andersen ΗΠΑ 
11 Swissair 2001 PriceWaterhouseCoopers ΕΛΒΕΤΙΑ 
12 Adelphia 2002 Deloitte & Touche ΗΠΑ 
13 AOL 2002 Ernst & Young ΗΠΑ 
14 Bristol-Myers Squibb 2002 PriceWaterhouseCoopers ΗΠΑ 
15 CMS Energy 2002 Arthur Andersen ΗΠΑ 
16 Duke Energy 2002 Deloitte & Touche ΗΠΑ 
17 Dynergy 2002 Arthur Andersen ΗΠΑ 
18 El Paso Corporatio 2002 Deloitte & Touche ΗΠΑ 
19 Freddie Mac 2002 PriceWaterhouseCoopers ΗΠΑ 
20 Global Crossing 2002 Arthur Andersen Bermuda 
21 Halliburton 2002 Arthur Andersen ΗΠΑ 
22 Homestore.com 2002 PricewaterhouseCoopers ΗΠΑ 
23 ImClone Systems 2002 KPMG ΗΠΑ 
24 Kmart 2002 PriceWaterhouseCoopers ΗΠΑ 
25 Merck & Co 2002 Pricewaterhouse Coopers ΗΠΑ 
26 Merrill Lynch 2002 Deloitte & Touche ΗΠΑ 
27 Mirant 2002 KPMG ΗΠΑ 
28 Nicor 2002 Arthur Andersen ΗΠΑ 
29 Peregrine Systems 2002 KPMG ΗΠΑ 

30 
Qwest 

Communications 2002 
1999-2001 Arthur Andersen ,  
2002 October KPMG ΗΠΑ 

31 Reliant Energy 2002 Deloitte & Touche ΗΠΑ 
32 Sunbeam Products 2002 Arthur Andersen ΗΠΑ 
33 Symbol Technologies 2002   ΗΠΑ 
34 Tyco International 2002 PriceWaterhouseCoopers Bermuda 
35 WorldCom 2002 Arthur Andersen ΗΠΑ 
36 Royal Ahold 2003 Deloitte & Touche ΗΠΑ 
37 Parmalat 2003 Grant Thornton SpA ΙΤΑΛΙΑ 

38 
HealthSouth 
Corporation 2003 Ernst & Young ΗΠΑ 

39 Nortel 2003 Deloitte & Touche ΚΑΝΑ∆ΑΣ 
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40 
Chiquita Brands 

International 2004 Ernst & Young ΗΠΑ 
41 AIG 2004 PricewaterhouseCoopers ΗΠΑ 

42 

Bernard Madoff 
Investment Securities 

LLC 2008 Friehling & Horowitz ΗΠΑ 
43 Anglo Irish Bank 2008 Ernst & Young ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

44 
Satyam Computers 

Services 2009 PricewaterhouseCoopers ΙΝ∆ΙΑ 
45 Lehman Brothers 2010 Ernst & Young ΗΠΑ 

46 
Sino-Forest 
Corporation 2011 Ernst & Young 

ΚΑΝ∆ΑΣ- 
ΚΙΝΑ 

47 Olympus Corporation 2011 Ernst & Young ΙΑΠΩΝΙΑ 

48 
Autonomy 

Corporation 2012 Deloitte & Touche ΗΠΑ 
 

Από τον παραπάνω πίνακα , θα αναφερθούµε  σε δεκαεπτά περιπτώσεις απάτης που 
σηµειώθηκαν σε διάφορες χώρες και κυρίως στις ΗΠΑ και σε τρείς σηµαντικές που 
συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. 

 

5.1. HEALTH   Management Inc. (HMI    1996) 40 

 

Η  H.M.Inc ξεκίνησε αρχικά ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών νοσηλείας  σε ασθενείς κατ’ 

οίκον και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στο εµπόριο φαρµάκων για ασθενείς µε χρόνιες 

παθήσεις.. 

Η διοίκηση τα εταιρείας πρότεινε στον ελεγκτή των οικονοµικών της καταστάσεων τα 

θέση του οικονοµικού διευθυντή , την οποία και αποδέχθηκε ο τελευταίος. Το 1995 ο 

οικονοµικός διευθυντής και ο Ιδρυτής της εταιρείας από κοινού αποφάσισαν να 

παραποιήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας (υψηλή απογραφή – υψηλά 

κέρδη ) προκειµένου να κρατήσουν στα επιθυµητά επίπεδα την τιµή της µετοχής, µέσα 

από την «ωραιοποίηση των αποτελεσµάτων». 

                                      
40 Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης 2013- Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου 
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Μετά από ένα τυχαίο γεγονός αποκαλύφθηκε η απάτη και ενηµερώθηκε το ∆.Σ. της 

εταιρείας, οπότε και αναγκάσθηκε η εταιρεία στις αρχές του 1996 να εκδώσει ανακοίνωση  

σχετική µε τις παραποιήσεις των επίµαχων λογαριασµών  των βιβλίων της. 

 

5.2.Waste Management (1998) 

 

Το 1968, ο Wayne Huizenga, (Ολλανδός µετανάστης) και ο Dean Buntrock Larry Beck 

ίδρυσαν την Waste Management  και ξεκίνησαν να αγοράζουν µικρότερες επιχειρήσεις 

διαχείρισης απορριµµάτων. Το 1971 ο Harm Huizenga ανέλαβε την εταιρία και το 1972 µε 

έδρα της εταιρίας στο Σικάγο εισήχθηκε στο χρηµατιστήριο.  

Μεταξύ των ετών 1992 και 1997, οι υποδιευθυντές της διαχείρισης των αποβλήτων,. 

άρχισαν να «µαγειρεύουν » τα λογιστικά βιβλία σχετικά µε τις αποσβέσεις των παγίων της, 

υπολογίζοντας αυθαίρετα και δολίως εσφαλµένη υπολειµµατική αξία και ωφέλιµη ζωή του 

παγίου. Ως αποτέλεσµα η Waste κατέγραφε εικονικά κέρδη για την αντίστοιχη περίοδο 1992-

1997.  

Όταν ένας νέος CEO ανέλαβε τη διοίκηση  της επιχείρησης το 1997, διέταξε επανέλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων  της επιχείρησης , διαπιστώνοντας τις λογιστικές παρατυπίες. Το 

1998 η εταιρία προέβη επαναδιατύπωση των οικονοµικών της καταστάσεων δηλώνοντας 

καθαρή ζηµία 39 εκατ. ∆ολάρια.  

Σηµαντικό ρόλο στην απάτη  έπαιξε και η ελεγκτική εταιρία  που διενήργησε τον έλεγχο 

πριν των είσοδο τα εταιρίας στο χρηµατιστήριο (Στην Arthur Andersen επιβλήθηκε πρόστιµο 

7 εκατ. ∆ολάρια από την Αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) . 

5.3. Enron (2001) 

Το σκάνδαλο της  ENRON που αποκαλύφθηκε το 2001αφορούσε την εταιρία ENRON και 

την ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen. 

 Η Enron ,ήταν µια αµερικανική εταιρία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, που η αρχική 

δραστηριότητά τα ήταν η παροχή  φυσικού αερίου . Στη πορεία επέκτεινε την δραστηριότητά 

της στην αναζήτηση πετρελαίου, χηµικών, στην εξόρυξη κάρβουνου και στην εµπορία 

καυσίµων. Η έδρα της ήταν στο  Χιούστον του Τέξας.  
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Πριν από την πτώχευσή της στις 2 ∆εκεµβρίου 2001 η   Enron απασχολούσε περίπου 20.000 

προσωπικό και ήταν ένας από τους µεγαλύτερους παρόχους ενέργειας (ηλεκτρική, φυσικό 

αέριο) τα  εισοδήµατα της έφταναν σχεδόν τα  $101 δισεκατοµµυρίων κατά τη διάρκεια του 

2000   

 Στο τέλος του 2001, αποκαλύφθηκε ότι οι δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές της 

καταστάσεις συντάχθηκαν  ουσιαστικά από συστηµατικά σχεδιασµένη απάτη.  

 Η Enron έχει γίνει από τότε ένα γνωστό παράδειγµα της σκόπιµης εταιρικής απάτης. 

Το σκάνδαλο έθεσε σε αµφισβήτηση  τις ακολουθούµενες λογιστικές  πρακτικές και τις 

δραστηριότητες πολλών εταιριών στις Ηνωµένες Πολιτείες και ήταν ένας παράγοντας στη 

δηµιουργία του SOX το 200241.  

Το σκάνδαλο είχε επιπτώσεις επίσης στο µεγαλύτερο επιχειρησιακό κόσµο µε την πρόκληση 

της διάλυσης της ελεγκτικής εταιρίας Arthur Andersen 

H Enron προκειµένου να «ωραιοποίηση» της οικονοµικές της καταστάσεις, κατέφυγε 

στην ευρηµατική δηµιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού (SPE) οι οποίες αναλάµβαναν το 

«σκάρτο» κοµµάτι του Ισολογισµού της.   

Ο σκοπό της ήταν η  αύξηση της χρηµατοδότησής της για την επίτευξη των στόχων της 

(εµφάνιση κερδών ,υψηλή τιµή µετοχής , υψηλά bonus στελεχών), χωρίς να εµφανίζονται 

στον Ισολογισµό της οι υποχρεώσεις της ή οι επισφαλείς απαιτήσεις της, µιας και αυτά 

µεταφερόταν τεχνηέντως στις εταιρείες αυτές, στις οποίες συµµετείχαν αλλά δεν εµφανιζόταν 

στον ενοποιηµένο  Ισολογισµό τους. . 

Συµµετέχοντας σε τέτοιες εταιρείες- τηρώντας την απαιτούµενη αναλογία συµµετοχών 3%-

97%- η Enron, µεταβίβαζε το χαµηλής απόδοσης ενεργητικό της σε υψηλές τιµές αυξάνοντας 

τα κέρδη της. Από την άλλη µεριά, οι διάφορες SPE στις οποίες συµµετείχε λάµβαναν 

χρηµατοδότηση για τις δραστηριότητές τους έχοντας ως εγγύηση την συµµετοχή του 97% της 

Enron . Η χρηµατοδότηση αυτή στη συνέχεια πήγαινε στη αγορά της  χαµηλής  απόδοσης 

Ενεργητικού της Enron. 

                                      
41 http://el.wikipedia.org 
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Η ελεγκτική εταιρεία η  οποία είχε αναλάβει των έλεγχο της αξιοπιστίας των οικονοµικών 

καταστάσεων της Enron , η Andersen είχε φήµη εταιρείας ιδιαίτερα σχολαστικής στους 

ελέγχους των πελατών της , απαιτώντας πλήρη διαφάνεια στη σύνταξη των οικονοµικών τους 

καταστάσεων. Παρόλα αυτά στην υπόθεση της Enron, παρά το γεγονός ότι αυτή ανήκε στους 

υψηλού κινδύνου πελάτες, έχοντας ήδη εντοπίσει στα βιβλία της προβλήµατα ύψους 51 εκατ. 

∆ολ. , το 2001 αποφάσισε να τα παραβλέψει και να υπογράψει για την ορθότητα και την 

αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων. Η δηµοσίευση των ανακριβών 

οικονοµικών καταστάσεων οδήγησε στη λήψη εσφαλµένων αποφάσεων από τους 

επενδυτές οι οποίοι όταν ανακάλυψαν αυτή την συγκάλυψη έτρεξαν να ρευστοποιήσουν µε 

τα γνωστά αποτελέσµατα για την Enron.  

Στους επιχειρηµατικούς κύκλους  υπήρχε η άποψη ότι η ελεγκτική εταιρία λάµβανε τόσο 

υψηλές αµοιβές που δεν µπορούσε να αντισταθεί στις παράνοµες απαιτήσεις της διοίκησης 

της Enron42 

5.4. Adelphia (2002) 

 

 O John Rigas ήταν ο ιδρυτής µιας από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις καλωδιακής συνδροµής 

στις ΗΠΑ. Ήταν γιος των ελληνικών µεταναστών που ήταν έµπορος και πήρε τελικά µια 

επιχείρηση καλωδιακής συνδροµής και ξεκίνησε την  Adelphia communications Corporation . 

Ο Rigas και η οικογένειά του έζησαν τη καλή ζωή που τα πολλά  εκατοµµύρια εταιρικών 

αποδοχών µπορούν να παρέχουν. Ήταν όµως ένας εταιρικός απατεώνας, και η Adelphia είχε 

γίνει η προσωπική “piggy” τράπεζά του.  

 Όλα ξεκίνησαν όταν στις 24 Ιουλίου 2002, οι Κρατικοί επιθεωρητές του ταχυδροµείου 

συνέλαβαν τους  δύο γιους του Rigas , και δύο άλλους ανώτερους υπαλλήλους Adelphia και 

τους απήγγειλαν κατηγορίες µεταξύ άλλων για απάτη κατά του ταχυδροµείου, και τραπεζών.  

Στην καταγγελία αναφέρθηκε ότι , «οι κατηγορούµενοι και οι συνεργάτες τους κατέστρωσαν 

ένα επιµεληµένο και πολύπλευρο σχέδιο για να εξαπατήσουν τους µετόχους και τους 

πιστωτές της Adelphia και το κράτος »  

 Η έρευνα έδειξε ότι ο Rigas, , µαζί µε τα µέλη της οικογένειας του, είχε λεηλατήσει την 

Adelphia, χρησιµοποιώντας την επιχείρηση ως την προσωπική piggy τράπεζα, σε βάρος 

                                      
42 Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης 2013- Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου 
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των δηµόσιων επενδυτών και των πιστωτών.»  ∆ιαπιστώθηκε ότι έκανε χρήση των 

χρηµάτων της εταιρίας για προσωπικό του όφελος και για κάλυψη δικών του ,οικογενειακών 

,δαπανών. 

 Ένας από τους βασικούς µάρτυρες κατηγορίας ήταν ο James R. Brown, κάποτε στέλεχος των 

οικονοµικών της Adelphia. Κατέθεσε ότι στην εταιρεία κρατούσαν  διπλά  βιβλία για 

περισσότερο από 10 έτη. Ένα βιβλίο περιείχε τους παραποιηµένους λογαριασµούς, και το 

άλλο είχε τους πραγµατικούς . Ο Brown  αν και πέρασε 18 έτη στην επιχείρηση και ήταν 

πιστός υπάλληλος, υπό την  απειλή µιας µακροχρόνιας  φυλάκισης έγινε  ο κρίσιµος 

µάρτυρας για την κυβέρνηση43. 

 Και δω παρατηρούµε την χαλαρότητα του ήθους του υψηλόβαθµου στελέχους που µόνο 

µετά από την απειλή κυρώσεων κατήγγειλε την απάτη. 

 

5.5. WorldCom(2002) 

 

Η  WorldCom υπήρξε η δεύτερη µεγαλύτερη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υπεραστικών 

τηλεπικοινωνιών στην Αµερική, η οποία αναπτύχτηκε ταχύτατα εξαγοράζοντας άλλες 

εταιρίες τηλεπικοινωνιών.  

Χρεοκόπησε στις 22-7- 2002, ύστερα από τις αποκαλύψεις για λογιστικές απάτες που είχε 

διαπράξει. Όλα ξεκίνησαν όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς , ύστερα από το σκάνδαλο τα 

Enron  , ξεκίνησε έλεγχο των οικονοµικών της καταστάσεων τον Μάρτιο του 2002. Το 

γεγονός που ήταν καθοριστικό για την αποκάλυψη της απάτης ήταν όταν η υπεύθυνη του 

εσωτερικού ελέγχου  Cynthia Cooper και ο ανεξάρτητος ελεγκτής G. Smith  δήλωσαν τις 

ανησυχίες τους για τους  λογιστικούς χειρισµούς της επιχείρησης στον  C.F.O. Sullivan. Οι 

υπεύθυνοι τους καθησύχασαν όµως αυτοί ακολούθησαν το ένστικτο τους αποκαλύπτοντας τα 

µεγάλα προβλήµατα,.  

Ο έλεγχος τους ανέδειξε το «µαγείρεµα» των βιβλίων προκειµένου να εµφανίζονται 

µειωµένες  οι  δαπάνες ενοικίασης των γραµµών επικοινωνίας και αντίστοιχα να 

εµφανίζονται ψευδώς αυξηµένα τα έσοδα. Η πρώτη παραβίαση (2000) των λογιστικών αρχών 

έγινε όταν αποφασίστηκε από τη διοίκηση µε την συγκατάβαση των υπεύθυνων λογιστών 

                                      
43 Martin T. Biegelman- Joel T. Barton 2006(Wiley) ‘Executive Roadmap to Fraud” 
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να χρησιµοποιηθεί µέρους του υπολοίπου του λογαριασµού ¨Προβλέψεις για τέλη ξένων 

δικτύων» προκειµένου να καλυφθούν τρέχοντα  οργανικά έξοδα.     

Η συνεχόµενη  κεφαλαιακή στενότητα που προήλθε από απλήρωτους λογαριασµούς 

χρεοκοπηµένων πελατών της , οδήγησε τους διοικούντες  στα ευεργετήµατα της 

δηµιουργικής  λογιστικής . Έτσι κατέφυγαν στην κεφαλαιοποίηση τρεχουσών δαπανών 

καταχωρώντας τες ως «µακροπρόθεσµες επενδύσεις» οι οποίες αποσβένονται σε βάθος 

χρόνου, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τα κέρδη της. 

Οι υπεύθυνοι λογιστές αν και αρχικά εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους , τελικά ενέδωσαν   στις 

πιέσεις της διοίκησης που τους πρόσφερε προαγωγές και αύξηση µισθού. 

Στην περίπτωση WorldCom, οι εσωτερικοί ελεγκτές της επιχείρησης ανακάλυψαν τους 

παράνοµους λογιστικούς χειρισµούς  , ενώ οι λογιστές απέτυχαν να τηρήσουν τον κώδικα 

δεοντολογίας και ενεπλάκησαν στην απάτη 44. 

  

5.6. Tyco (2002) 

Ο Dennis Kozlowski, τέως CEO της Tyco (Ν. Τζέρσεϋ - ελβετικά συστήµατα ασφάλειας), 

κατηγορήθηκε µαζί µε άλλα υψηλόβαθµα στελέχη της εταιρίας για  υπεξαίρεση $600 

εκατοµµυρίων από την επιχείρηση και τους επενδυτές µέσω δανείων και bonus, που 

αδικαιολόγητα ελάµβανε καθώς και οικειοποίηση πωλήσεων αποθεµάτων  που είχαν πρώτα 

διογκωθεί µε την χρήση δηµιουργικής  λογιστικής.  

Ο  Kozlowski συλλήφθηκε τις 4 Ιουνίου  αφού πρώτα είχε  παραιτηθεί  από την Tyco στις 

3.2002 Ιουνίου θεωρώντας ότι θα απέφευγε  τη σύλληψη , Είχε µάθει  ότι επρόκειτο να του 

απαγγείλει κατηγορίες ο εισαγγελέας της Ν. Υόρκης , ύστερα από έρευνες που είχε ξεκινήσει 

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για αµφιλεγόµενες λογιστικές πρακτικές.  

Η νέα διαχείριση του Tyco διέταξε  εσωτερικό έλεγχο και ενεργοποίησε την  εταιρική 

διακυβέρνηση για να διερευνηθούν  ισχυρισµοί περί  απάτης και της κατάχρησης από ton 

Kozlowski και άλλους ανώτερους υπαλλήλους τα Tyco. 

                                      
44 http://fpc.state.gov/documents/organization/13384.pdf 
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 Η εσωτερική επανεξέταση της λογιστικής περιέλαβε το διάστηµα1999 ως το 2002 και έφερε 

στο φως την ιδιοποίηση χρηµάτων της εταιρίας από τον Kozlowski ,την έλλειψη εσωτερικού 

ελέγχου και άλλα εταιρικά ζητήµατα διακυβέρνησης.  

Βρέθηκε επίσης ότι είχε εκµεταλλευτεί την «καλή φήµη» (Good will) της εταιρίας. Η «καλή 

φήµη» στους όρους της λογιστικής είναι ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα που µια επιχείρηση 

αποκοµίζει από την τιµή πώλησης  πέρα από τη πραγµατική  αγοραστική της αξία .  

Η Tyco είχε µια «παραποιηµένη αξία $26 δισεκατοµµυρίων της καλής φήµης στον 

ισολογισµό της» Αυτός ο ελιγµός αύξησε πολύ τα έσοδα  και τις ταµειακές ροές επειδή 

επέτρεψε στη Tyco να κρατήσει το πρόσθετο εισόδηµα χωρίς να συνδέσει  δαπάνες 

απόκτησης. Οι λογιστικοί αυτοί χειρισµοί, άσκησαν υλική επίδραση στο εισόδηµα και τις 

δαπάνες της επιχείρησης, µεταβάλλοντας τα αποτελέσµατα της .  

 

5.7. XEROX  (2002) 45  

 

Η εταιρία Xerox είναι µια αµερικανική πολυεθνική εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 1906 στο 

Ρότσεστερ µε την ονοµασία Haloid Photographic Company, η οποία αρχικά κατασκεύαζε 

φωτογραφικό χαρτί και εξοπλισµό φωτογραφίας. Η εταιρία ήρθε στο προσκήνιο το 1959 µε 

το λανσάρισµα στην αγορά του Xerox 914, του πρώτου απλού φωτοτυπικού χαρτιού το οποίο 

κυριάρχησε στις αγορές και απέφερε τεράστια κέρδη στην εταιρία. 

Στη δεκαετία του 1960 η Xerox επεκτάθηκε σηµαντικά, καθιστώντας εκατοµµυριούχους 

αρκετούς επενδυτές, της .  

Το 1961 η εταιρεία άλλαξε το όνοµά της σε Xerox Corporation, και εισήχθη στο 

χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και στο  Χρηµατιστήριο του Σικάγο το 1990. 

                                      
45  http://en.wikipedia.org/wiki/Xerox 
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Το 2000 ξεκίνησε στη  Xerox  έρευνα από  την  επιτροπή κεφαλαιαγοράς ύστερα από την 

διαπίστωση λογιστικών διαφορών στα βιβλία της. Το πόρισµα της έρευνας αποκάλυψε ότι 

από το 1997 δήλωνε διογκωµένα έσοδα. 

Η Xerox χρησιµοποίησε δυο µεθόδους προκειµένου να εµφανίσει την αύξηση του 

εισοδήµατός της. Η πρώτη µέθοδος ονοµάζεται “cookie jar”. Αυτή η µέθοδος περιλαµβάνει 

αντικανονική διαχείριση και τοποθέτηση των εσόδων εκτός ισολογισµού και χρησιµοποίηση 

των κεφαλαίων αυτών σε άλλες χρονικές στιγµές για ενίσχυση και σταθεροποίηση των 

κερδών κάποιου µελλοντικού τριµήνου. 

Η δεύτερη µέθοδος που αντιπροσώπευε και το µεγαλύτερο µέρος των κερδών από την απάτη, 

ήταν η αύξηση των εσόδων από τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις εξοπλισµού, τα οποία είχαν 

καταχωρηθεί  αντικανονικά ως µακροπρόθεσµες µισθώσεις. Η διαφορά ήταν σηµαντική, 

διότι σύµφωνα µε τις Γενικές Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP),τα πρότυπα µε τα οποία 

τα βιβλία της εταιρείας έπρεπε να κρατούνται, η συνολική αξία της µακροχρόνιας µίσθωσης 

µπορούσε  να συµπεριληφθεί   στα έσοδα του πρώτου έτους της συµφωνίας . Η αξία του 

ενοικίου, από την άλλη πλευρά, απλώνεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Το αποτέλεσµα 

αυτής της πρακτικής ήταν ότι η Xerox µετρούσε ως κέρδη κάτι το οποίο ήταν ουσιαστικά 

µελλοντικό έσοδο. Αυτό αύξησε τα βραχυπρόθεσµα κέρδη και επέτρεψε στην εταιρεία να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες κερδών το 1997, 1998 και 1999.46 

Η απάτη αυτή αποτελεί παράδειγµα τα πίεσης που δέχονται οι εταιρίες να εµφανίζουν κέρδη 

και να ικανοποιούν τις προσδοκίες των επενδυτών της Wall Street . 

Η  Ελεγκτική εταιρία της Xerox την επίµαχη περίοδο ήταν η  KPMG. Τα στοιχεία δείχνουν 

ότι η ελεγκτική εταιρεία γνώριζε τι συνέβαινε και αποφάσισε να επιτρέψει να συνεχιστεί η 

απάτη. 

 

                                      
46  http://www.wsws.org/en/articles/2002/07/xero-j01.html 
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5.8.  Parmalat (2003)47 

Η SPA Parmalat είναι µια πολυεθνική ιταλική εταιρία γαλακτοκοµείων και τροφίµων. 

Έχοντας γίνει η ηγέτιδα  παγκοσµίως στην παραγωγή γάλακτος µακράς διαρκείας 

χρησιµοποιώντας  την διαδικασία ultra-high-temperature (UHT), κατέρρευσε το 2003 µε €14 

δισεκατοµµύρια ($20bn  £13bn) τρύπα στους Ισολογισµούς της παραµένοντας η  µεγαλύτερη 

πτώχευση στην   Ευρώπη. 

 Το 1961 Calisto Tanzi, 22 ετών  εγκαταλείπει το σχολείο  και  ανοίγει µια µικρή µονάδα 

παστερίωσης στην Πάρµα. ∆ύο δεκαετίες αργότερα, η επιχείρηση είχε µετατραπεί  σε µια 

πολυεθνική εταιρία ασχολούµενη και µε άλλες γραµµές προϊόντων στη δεκαετία του '80, 

Εισάγεται στο χρηµατιστήριο του Μιλάνου το 1990. Μέχρι τις 22 Απριλίου 2002, , 

απασχολούσε πάνω από 30.000 άτοµα σε 30 χώρες. 

Το 1999, η Parmalat δηµιούργησε µια θυγατρική στα Cayman Islands που ονοµάστηκε 

Bonlat. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο Tanzi αποφάσισε να µετατρέψει την εταιρεία σε 

µεγάλη πολυεθνική και η Parmalat άρχισε να κάνει εξαγορές στη Βόρεια και τη Νότια 

Αµερική στη βιοµηχανία τροφίµων. Η Parmalat σύντοµα έγινε η τρίτη µεγαλύτερη 

κατασκευάστρια µπισκότων στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Ωστόσο, αυτές οι εξαγορές δεν ήταν οικονοµικά επιτυχής και σύντοµα άρχισε να εµφανίζει 

ζηµίες. Για να  αντισταθµίσει αυτές τις ζηµίες  άρχισε να κερδοσκοπεί στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές.  Ο Tanzi, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Parmalat, τότε έσπρωξε 

την εταιρεία σε όλο και περισσότερες επενδύσεις, όπως ο τουρισµός και η ιδιοκτησία της 

τοπικής ποδοσφαιρικής οµάδας, όµως και οι δυο αυτές επενδύσεις δεν απέδωσαν. Καθώς οι 

απώλειες αυξήθηκαν, Parmalat άρχισε να ανοίγει πάνω από 200 υπεράκτιες εταιρείες οι 

οποίες χρησιµοποιήθηκαν για να κρύψουν αυτές τις απώλειες και να τις εµφανίσουν ως 

περιουσιακά στοιχεία. 

Με αυτά τα στοιχειά η Parmalat άρχισε να εκδίδει οµόλογα για να αντλήσουν περισσότερα 

χρήµατα. Πολλά από αυτά τα οµόλογα αγοράστηκαν από την Bank of America, Citicorps και 

JP Morgan. Ωστόσο η Parmalat αθέτησε την πληρωµή οµολόγων αξίας 185 εκατοµµύρια 

δολάρια , αυτό ώθησε τις τράπεζες και τους ελεγκτές να ελέγξουν τους λογαριασµούς της 

εταιρείας. Το 38% των στοιχείων του ενεργητικού της Parmalat (4,9 δισ δολλ.) υποτίθεται ότι 

                                      
47 http://en.wikipedia.org/wiki/Parmalat 



61 
 

βρίσκονταν σε λογαριασµό  µιας θυγατρικής της  Parmalat στα νησιά Cayman στη Bank of 

America. Όµως, στις 19 ∆εκεµβρίου 2003, η Bank of America ανέφερε ότι δεν υπήρχε 

τέτοιος λογαριασµός και στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε  Ιταλοί εισαγγελείς 

ανακάλυψαν ότι οι διαχειριστές εφεύραν αυτό το ποσό  για να αντισταθµίσουν τα 16,2 

δισεκατοµµύρια δολάρια που είχε η Parmalat σε υποχρεώσεις παραποιώντας τους 

ισολογισµούς για πάνω από 15 έτη. 

Το αποτέλεσµα ήταν να αναγκαστεί η εταιρεία σε πτώχευση το 2003, να καταδικαστεί ο 

ιδρυτής της και πρόεδρος Calisto Tanzi σε 18 χρόνια φυλάκισης και πάνω από 150.000 

επενδυτές να κατέχουν άχρηστα οµόλογα της Parmalat48. 

 

5.9.   Royal Ahold, (2003)49 

 
 
 Η Royal Ahold είναι  Ολλανδική εταιρία µια από τους ηγέτες στις  διεθνή  αγορές στη 

λιανική και χονδρική πώληση τροφίµων. Το σκάνδαλο της είναι γνωστό ως «σκάνδαλο 

λογιστικής  της Ahold- η Ευρωπαϊκή Enron».  

 Η επιχείρηση άρχισε το 1887, µε την ίδρυση ενός παντοπωλείου από τον  Albert Heijn   στο 

Oostzaan   της Ολλανδίας  Η αλυσίδα παντοπωλείων επεκτάθηκε µέσα στο πρώτο µισό  του 

20ού αιώνα, και εισήχθη στο χρηµατιστήριο το 1948. 

Κάτω από την ηγεσία των εγγονών του ιδρυτή Albert Heijn, η επιχείρηση σηµείωσε  

σηµαντικά επιτεύγµατα  στο τοµέα της  λιανικής πώλησης τροφίµων στην Ολλανδία για τα 

επόµενα σαράντα χρόνια ,όπως αυτά της αυτοεξυπηρέτησης των πελατών, και την ανάπτυξη 

δικού της  εµπορικού σήµατος, εισάγοντας την ευκολία των έτοιµων γευµάτων και της 

κατεψυγµένης πίτσας 

  Η επιχείρηση του Albert Heijn έγινε η µεγαλύτερη αλυσίδα παντοπωλείων στην Ολλανδία.   

Το 1973, η επιχείρηση άλλαξε το όνοµά της «σε Ahold», µια σύντµηση της «Αλβέρτου Heijn 

holding». 

                                      
48  http://www.analyzr.org/2011/01/07/the-parmalat-scandal 
49 http://www.scribd.com/doc/43066284/The-Ahold-Accounting-Scandal-UCSD 
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Στα µέσα της δεκαετίας του '70, η επιχείρηση επεκτάθηκε  διεθνώς, αποκτώντας επιχειρήσεις  

στην Ισπανία και τις Ηνωµένες Πολιτείες. και στο τελευταίο µισό της δεκαετίας του '90 στη 

Λατινική Αµερική, την κεντρική Ευρώπη, και την Ασία. 

 Η φιλόδοξη παγκόσµια  επέκταση της επιχείρησης σταµάτησε από την ανακοίνωση των 

παρατυπιών της λογιστικής σε µερικές από τις θυγατρικές της τον  Φεβρουάριο του 2003. η  

Η Ahold το 2003 ανακοίνωσε ότι έπρεπε να επαναδιατυπώσει τα χρηµατοοικονοµικά 

αποτελέσµατά της του 2001 και του  2002. 

Οι σηµαντικότερες παραποιήσεις σηµειώθηκαν στις ΗΠΑ  από την Foodservice (USF), µια 

θυγατρική της Ahold εκεί. Η εταιρεία αυτή αγοράστηκε από την Ahold το 2000 και  διόγκωνε 

συστηµατικά τα κέρδη της  παραβιάζοντας τις αρχές της λογιστικής  και της εταιρικής 

διακυβέρνησης σε ότι αφορούσε τα ποσοστά των πωλήσεων που εισέπραττε από τους 

προµηθευτές της .  

Η USF καταχωρούσε, για µία περίοδο αρκετών ετών, υψηλά ποσοστά πωλήσεων  (βάση των 

στόχων) στα βιβλία της  ακόµα κι αν οι στόχοι δεν είχαν επετεύχθη  ποτέ.  

Πέρα από την ψευδή καταγραφή είσπραξης  υψηλών  ποσοστών ,η USF διόγκωνε τεχνητά 

και τα λειτουργικά της κέρδη της.  

Η αντίδραση των χρηµαταγορών στο σκάνδαλο, ήταν η πτώση της  τιµής της µετοχής  

κατακόρυφα πάνω από 72 τοις εκατό σε διάρκεια ακριβώς δύο εβδοµάδων στο  

χρηµατιστήριο του Amsterdam.  

 

5.10. HealthSouth (2003) 

 

Η HealthSouth µε έδρα το Birmingham στην Alabama είναι η µεγαλύτερη εισηγµένη 

επιχείρηση υγειονοµικής περίθαλψης  και αποκατάστασης στις ΗΠΑ, που λειτουργεί σε 28 

κράτη σε ολόκληρη τη χώρα και στο Πουέρτο Ρίκο. 

 Μέχρι το 1990, η  HealthSouth επεκτάθηκε γρήγορα  µέσω συγχωνεύσεων και αγορών 

άλλων εταιριών έφτιαξε τουλάχιστον 50 νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις σε όλη την Αµερική  

 Το 2001 η εταιρία ανακοίνωσε ότι µαζί µε την Oracle Corporation, θα χτίσει το πρώτο στον 

κόσµο ψηφιακό νοσοκοµείο που θα αποτελούνταν από 13 ορόφους. Βέβαια, δεν φτιάχτηκε 
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για διάφορούς λόγους, και ένας από αυτούς, ήταν το λογιστικό σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε 

το 2003 

Το 2003 ο CEO Richard Scrushy κατηγορήθηκε ότι πίεσε υπαλλήλους τις  επιχείρησης 

για να παραποιήσουν τα στοιχεία της επιχείρησης προκειµένου να ικανοποιηθούν οι 

προσδοκίες των µετόχων ,την περίοδο 1996-2003.  

Το λογιστικό κόλπο που εφάρµοσε η HealthSouht αφορούσε στην ψευδή αύξηση του 

εισοδήµατός της. Αυτή η ψευδής αύξηση του εισοδήµατός της άγγιξε στο σύνολο σχεδόν τα 

5 δισεκατοµµύρια δολάρια. 

Ο τρόπος µε τον οποίο παραποιήθηκαν τα βιβλία της εταιρίας για να επιτευχθεί αυτό το 

αποτέλεσµα, ενέπλεκε πολλούς ανθρώπους και µια απλή µεθοδολογία. Κάθε τετράµηνο, 

επίσηµα στελέχη της εταιρίας συγκεντρώνονταν σε ανεπίσηµες «οικογενειακές 

συγκεντρώσεις», όπως τις ονόµαζαν. Σε αυτές παρουσίαζαν στον Scrushy τα ανεπίσηµα 

πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας και τα σύγκριναν µε τις προσδοκίες της 

αγοράς. Τότε ο Scrushy τους έλεγε να παραποιήσουν τα αποτελέσµατα έτσι ώστε να 

καλύψουν την διαφορά που υπήρχε µε τις προσδοκίες της αγοράς
50. 

Σε πρώτη φάση, για να αυξήσουν τα έσοδα της εταιρίας, έπρεπε να κάνουν κάποιες ψευδής 

λογιστικές εγγραφές, είτε µειώνοντας τον αντίθετο λογαριασµό πρόβλεψης εσόδων που 

ονοµάζεται “contractual adjustment”(συµβατική προσαρµογή) , είτε µε την µείωση των 

εξόδων. O αντίθετος λογαριασµός “contractual adjustment”, είναι ένας λογαριασµός 

πρόβλεψης  εσόδων µε τον οποίο υπολογίζεται η διαφορά µεταξύ του ακαθάριστου ποσού 

των λογαριασµών των ασθενών και των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων που αντιστοιχούν για 

τη συγκεκριµένη θεραπεία τους. Με βάση όµως τις Γενικές Λογιστικές Αρχές (GAAP), η 

αύξηση των εσόδων µε τον “contractual adjustment” ή µε τη µείωση των εξόδων,  έπρεπε να 

συνοδεύεται µε µια αντίστοιχη αύξηση του ενεργητικού είτε µείωση των υποχρεώσεων. 

Προκειµένου να τακτοποιήσει η εταιρία, τις δυσαρµονίες ,από το 1999, άρχισε να παραποιεί 

τους λογαριασµούς του πάγιου ενεργητικού της για να εξισορροπήσει της πλασµατικές 

                                      
50http://www.arxisfinancial.com/images/pdfs/Fraud-Health_South_Case.pdf 
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αυξήσεις στο δηλωθέν της εισόδηµα. Έτσι άρχισε να πραγµατοποιεί πλαστές εγγραφές στο 

πάγιο ενεργητικό της, στα βιβλία διάφορων εγκαταστάσεών της. Οι πλαστές αυτές εγγραφές 

ισοδυναµούσαν µε τις πλασµατικές  αυξήσεις του εισοδήµατός της, το αντίστοιχο τετράµηνο, 

οπότε λάµβαναν χώρα και οι «οικογενειακές συγκεντρώσεις»  

 Κάθε πλασµατική εγγραφή ενός πάγιου στοιχείου σε κάποια εγκατάστασή της, συνοδευόταν 

µε την περιγραφή “AP Summary”.  To τρίτο τετράµηνο το 2002, τα πάγια στοιχεία της 

εταιρίας που στον ισολογισµό περιγράφονται ως “περιουσία, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός” 

υπερτιµήθηκαν στο περίπου κατά 800 εκατοµµύρια δολάρια, δηλαδή περίπου στο 10% του 

συνόλου του ενεργητικού της. 

 Ο  κύριος  λόγος  που η εταιρία οδηγήθηκε σε αυτή την λογιστική απάτη, ήταν η επιθυµία 

της ∆ιοίκησης και κυρίως του Scrushy, να πετύχει ή και να υπερκεράσει τις προβλέψεις των 

χρηµατοοικονοµικών αναλυτών σχετικά µε το µέγεθος των αποτελεσµάτων της. Η εταιρία 

άρχισε να παραποιεί το µέγεθος των εσόδων της από το 1986, όπου και διέθεσε για πρώτη 

φορά στο  Χρηµατιστήριο της NASDAQ τις µετοχές της. Σκοπό της ήταν να εξισορροπήσει 

τα έσοδά της µε τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street και έτσι να καταφέρει να 

διατηρήσει την τιµή των µετοχών της σε υψηλά επίπεδα. 

Επίσης ένας ακόµα λόγος ήταν και το προσωπικό όφελος που είχε ο Scrushy από αυτή τη 

λογιστική απάτη και από τα αυξηµένα κέρδη που παρουσίαζε η εταιρία. Οι οικονοµικές 

επιδόσεις της οικονοµικής µονάδας συνδέονται συνήθως και µε τις αµοιβές τις διοίκησης. 

Έτσι, ο Scrushy εισέπραξε τουλάχιστον 6,5 εκατοµµύρια δολάρια το 2001 ως bonus των 

βραβείων “Annual Incentive Awards”, που βασίστηκαν πάνω στα πλασµατικά αυξηµένα 

κέρδη της εταιρίας. Επίσης από το 1999 µέχρι το 2001 η εταιρία τον πλήρωνε µισθό ύψους 

9,2 εκατοµµύριων δολαρίων, από τα οποία τα 5,3 εκατοµµύρια περίπου βασίζονταν στην 

«επίτευξη»  του στόχου της
51. 

Τα πρώτα προβλήµατα της  HealthSouth εµφανίστηκαν στα τέλη του 2002 µετά από την 

πώληση από τον CEO $100 εκατοµµύρια σε µετοχές µερικές  ηµέρες προτού να 

γνωστοποιήσει η επιχείρηση µια µεγάλη απώλεια.  

                                      
51http://www.sec.gov/litigation/complaints/comphealths.htm, Securities and Exchange Commission, Plaintiff v. 
HealthSouth Corporation and Richard M. Scrushy Defendants) 



65 
 

Η HealthSouth κατηγορήθηκε από την SEC για απάτη σχετικά µε  τα εισοδήµατα  της 

επιχείρησης που διογκώθηκαν ψευδώς. Το 1996, ο Scrushy πίεσε σύµφωνα µε τους 

ισχυρισµούς τους, υπαλλήλους και λογιστές της επιχείρησης για να παραποιήσουν τους  

λογαριασµούς όπου εµφανίζονταν τα έσοδά της  επιχείρησης προκειµένου να ικανοποιηθούν 

οι προσδοκίες επενδυτών και να ελεγχθεί η τιµή της µετοχής  της επιχείρησης. 

Η απάτη συνεχίστηκε για επτά έτη. Σε ορισµένα οικονοµικά έτη, το εισόδηµα της 

επιχείρησης διογκώθηκε κατά τουλάχιστον 4700%. 

Τον  Μάρτιο του 2003, ο CEO της HealthSouth κατηγορήθηκε για απάτη52 . 

 

5.11. Freddie Mac (2003) 

 

Οµοσπονδιακά χρηµατοδοτούµενη εταιρία χρηµατοδότησης υποθηκών. 

Αρχικά γνωστή ως οµοσπονδιακή εταιρία υποθηκών εγχώριου δανείου, η MAC Freddie 

ιδρύθηκε  από το κογκρέσο το 1970 ως ιδιωτική επιχείρηση µε µια δηµόσια αποστολή για να 

σταθεροποιήσει τις αγορές υποθηκών του έθνους και να διευρύνει τις ευκαιρίες για την 

εγχώρια ιδιοκτησία και την προσιτή κατοικία ενοικίου. Η MAC Freddie (και το «αδελφό» 

ινστιτούτο  Fannie Mae) οργανώθηκε  βασισµένη  στην ιδέα ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε τα 

ιδιωτικά τραπεζικά συµφέροντα δεν θα µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες 

χρηµατοδότησης κατοικίας του έθνους. Το συµβούλιο της επιχείρησης περιλάµβανε 18 µέλη 

- δέκα τρία που εκλέχτηκαν από τους µετόχους και πέντε που διορίστηκαν από Πρόεδρος των 

Ηνωµένων Πολιτειών. 

Η MAC Freddie είναι ένας από τους µεγαλύτερους αγοραστές των εγχώριων υποθηκών U.S 

και είναι δηµόσια εµπορική επιχείρηση. Αγοράζει τις υποθήκες από τους δανειστές 

υποθηκών, όπως οι εµπορικές τράπεζες και άλλα οικονοµικοί  οργανισµοί, τις µετατρέπουν 

σε τίτλους (έναντι υποθήκης και χρέος), οι οποίοι αγοράζονται έπειτα από τους επενδυτές. Οι 

έναντι υποθήκης τίτλοι είναι περισσότερο ρευστοί από τις µεµονωµένες υποθήκες. Όι 

εταιρείες όπως η MAC Freddie πραγµατοποιούν τα κέρδη τους από τη διαφορά µεταξύ του 

κόστους των χρεών του και της επιστροφής στις µετοχές υποθηκών του. Ο ρόλος τους είναι 

                                      
52 http://en.wikipedia.org/wiki/HealthSouth 
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να χρησιµεύσει ως ένας δευτεροβάθµιος αγωγός αγοράς µεταξύ των δανειστών υποθηκών και 

των επενδυτών. Οι δανειστές υποθηκών χρησιµοποιούν τις εισπράξεις από την πώληση των 

δανείων στη MAC Freddie στις νέες υποθήκες κεφαλαίων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η MAC 

Freddie ξαναγεµίζει και αυξάνει τον ανεφοδιασµό των κεφαλαίων διαθέσιµων για τα 

homebuyers και τους ιδιοκτήτες διαµερισµάτων από τους δανειστές υποθηκών. Περίπου 

πενήντα τοις εκατό όλων των νέων single-family εγχώριων υποθηκών σήµερα πωλούνται 

στους δευτεροβάθµιους αγωγούς αγοράς 

Το ∆εκέµβριο του  2003 µια έκθεση της Federal Reserve Board διαπιστώνει ότι Freddie όπως 

και η  Fannie επωφελούνται  περισσότερο από τη σχέση µε την κυβέρνηση παρά από τους 

ιδιοκτήτες σπιτιών .  

 Η µελέτη της Federal Reserve Board επίσης λέει ότι οι σύνθετες µέθοδοι λογιστικής που 

χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Τέτοιες 

αµφιλεγόµενες µέθοδοι είναι ένας κίνδυνος για τους φορολογούµενους  

Το ∆εκέµβριο το OFHEO παρουσίασε µια έκθεση που παρείχε τις λεπτοµέρειες για την 

παραποίηση των στοιχείων  της επιχείρησης την ακατάλληλη συµπεριφορά και της 

αποδοχές των µελών του συµβουλίου. Οι ενέργειες της επιτροπής ενάντια στην επιχείρηση 

έχουν περιλάβει το πάγωµα των πακέτων  αποζηµιώσεων των προηγούµενων και παρόντων 

ανώτερων υπαλλήλων, που αντικαθιστούν το προηγούµενο CEO και τη γενική συµβουλή, 

που επιβάλλουν µια αστική ποινική ρήτρα χρηµάτων στην προηγούµενη κακία - πρόεδρος 

και που αρχίζουν τη διαδικασία το προηγούµενο CEO και το CFO για την αιτία. 

Είναι σαφές ότι οι παραλείψεις  της επιχείρησης ήταν πάρα πολλές. Το OFHEO επέτρεψε 

στην FM να αποµακρυνθεί από τη θεµελιώδη αποστολή της που ήταν η επέκτασης της 

εγχώριας ιδιοκτησίας και της προσιτής κατοικίας53.  

 

5.12.American International Group – AIG (2005) 

 

                                      

53 http://www.corp-research.org/e-letter/scandal-home-mortgage-financing 
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Η AIG είναι µια πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία. Η ιστορία της ξεκινά το 1919 όταν ο 

αµερικανός  Cornelius Vander Starr άνοιξε ένα γραφείο γενικών ασφαλειών στ Shanghai, 

China.  Η επιχείρηση του γρήγορα αναπτύχθηκε και σε άλλες χώρες και το 1939 µεταφέρει 

την έδρα του στη Ν. Υόρκη. 

Το 1960 ο Starr προσλαµβάνει τον H. Greenberg  για να αναπτύξει ένα διεθνές πρόγραµµα 

ασφάλισης ατυχήµατος και υγείας.  

Ο Greenberg επικεντρώθηκε στην πώληση ασφαλειών µέσω ανεξάρτητων χρηµατιστών και 

όχι µέσω µεσαζόντων για τη µείωση του κόστους. 

Χρησιµοποιώντας χρηµατιστές  η AIG θα µπορούσε να τιµολογήσει την ασφάλιση σύµφωνα 

µε τη δυνητική απόδοση (potential return) , ακόµη και αν υπέστη µείωση των πωλήσεων για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα µε πολύ µικρό επιπλέον κόστος. Το 1987 µπήκε στην αγορά της 

Νότιας Κορέας και έγινε η πρώτη ξένη ασφαλιστική εταιρεία που εισήχθη στο 

Χρηµατιστήριο του Τόκυο. Το 1989 η AIG εισήχθη στο ∆ιεθνές Χρηµατιστήριο του 

Λονδίνου και το 1990 στο Χρηµατιστήριο του Παρισιού και της Ελβετίας. Το 1995 η AIG 

έλαβε άδεια για τη λειτουργία µιας γενικής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Κίνα ενώ 

παράλληλα επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Κεντρική Ευρώπη και τη Νότια Αφρική 

Το 1968 ο Starr,  έχρησε τον Greenberg διάδοχο του και  1969  εισήχθη στο χρηµατιστήριο. 

Κατά τη διάρκεια του 2005 η  AIG ενεπλάκη σε µια σειρά ερευνών κατά της απάτης,  που 

διενεργήθηκαν  από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ, και 

το Γραφείο της Νέας Υόρκης του Γενικού Εισαγγελέα  

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τις έρευνες Γενικού Εισαγγελέα Νέας Υόρκης Eliot Spitzer, τα 

αποθεµατικά της AIG ήταν πολύ χαµηλά το 2000. Για την αντιµετώπιση αυτού του 

προβλήµατος, η εταιρεία ζήτησε την ενίσχυση της General Re, µια εταιρεία αντασφάλισης. 
Μια εταιρεία αντασφάλισης ασφαλίζει τον ασφαλιστή, δηλαδή, πωλεί ασφαλιστικά 

προγράµµατα στις ασφαλιστικές εταιρείες που επιδιώκουν να απαλλαγούν από ένα µέρος του 

κινδύνου που έχουν αποκτήσει από εταιρείες και ιδιώτες. 

Εκτός από τις προσπάθειές της να «φουσκώσει» τα αποθεµατικά της προέβη και σε  άλλες 

πράξεις που αποσκοπούσαν  στη συγκάλυψη των ζηµιών αναδοχής από τη µετατροπή τους, 
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σε απώλειες κεφαλαίου καθώς και την παραπλάνηση του New York Insurance Department 

για υπεράκτιες θυγατρικές της AIG ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι κατέγραφε δάνεια ως συνήθη 

ασφαλιστικά συµβόλαια .Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  (SEC) υπέβαλε καταγγελία σύµφωνα 

µε την οποία για τουλάχιστον πέντε έτη η AIG παραποιούσε ουσιωδώς τις οικονοµικές 

καταστάσεις µέσα από µια ποικιλία από εικονικές συναλλαγές και οικονοµικές οντότητες 

των οποίων σκοπός ήταν να δηµιουργήσουν µια ψεύτικη ρόδινη εικόνα της οικονοµικής 

κατάστασης της εταιρείας σε αναλυτές και επενδυτές54.    

5.13.  Lehman Brothers (2008) 

 

Ο Henry Lehman, ο γιος ενός εµπόρου βοοειδών από το Rimpar της Βαυαρίας, το 1844 

µετανάστευσε στις Ηνωµένες Πολιτείες και  εγκαταστάθηκε στο Μοντγκόµερι της 

Αλαµπάµα, όπου άνοιξε µια επιχείρηση µε είδη παντοπωλείου . Όταν το 1847 ήρθε ο 

αδελφός του Emanuel και το 1850 έφτασε και ο νεότερος αδελφός Mayer, η επιχείρηση πήρε 

το όνοµα “Lehman  Brothers”  και προσανατολίσθηκε  στην ελπιδοφόρο αγορά του 

βαµβακιού, µεταφέροντας την έδρα της εταιρίας στ Ν. Υόρκη στο νότιο Μανχάταν. 

Ο εµφύλιος πόλεµος που ξέσπασε  στην Αµερική και το εµπάργκο που επέβαλε ο πρόεδρος 

Λίνκολν στο νότο και η εµπορική  διορατικότητα των αδελφών τους απέφερε κέρδη από την 

διαφορά της τιµής του βαµβακιού.  Αυτό τους επέτρεψε να επεκταθούν και σε άλλες αγορές 

όπως του καφέ, της ζάχαρης και προϊόντων πετρελαίου. 

Σταδιακά άρχισε να ασχολείται µε την αναδυόµενη αγορά των οµολόγων και αρχικά αυτών 

του σιδηροδρόµου.  Εισήχθη στο χρηµατιστήριο και χρησιµοποιώντας την εµπειρία τους στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα , αρχικά συνεργαζόµενη µε την Goldman, Sachs & Co55 , 

µεταστρέφει το αντικείµενό της σε οίκο έκδοσης χρηµατοπιστωτικών προϊόντων.  Ήδη από 

το 1975 ήταν από τις µεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες. Το 1990 ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε 

την αγορά παραγώγων ενώ άρχισε να δραστηριοποιείται στην αγορά στεγαστικών δανείων 

RMBS , τα οποία είχαν ως κάλυψη τα credit default swaps. Η χορήγηση όµως δανείων  και 

σε ιδιώτες χωρίς να πληρούν τις πιστοληπτικές προϋποθέσεις  , οδήγησε την Lehman µετά 

                                      
54 http://en.wikipedia.org/wiki/American_International_Group 

55 http://en.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers 
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την κρίση στα ακίνητα το 2006 να κατέχει ενυπόθηκους τίτλους ύψους 90 δις. ∆ολάρια χωρίς 

να µπορεί να τους ρευστοποιήσει στην επιθυµητή τιµή. Χρειάστηκε  η Lehman  Brothers να 

δανειστεί  σηµαντικά ποσά για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων της  χρησιµοποιώντας  

συµβατικό δείκτη µόχλευσης αντί του καθαρού . 

Το 2008 σηµείωσε υψηλά κέρδη λόγω της αύξησης της µετοχής κατά 50% , αυτό  όµως 

κίνησε υποψίες και ανάγκασε την Lehman να καταφύγει στο τέχνασµα των Repos 105 τα 

οποία χρησιµοποίησε για να αποκρύψει τις υψηλές υποχρεώσεις της .  

Πτώχευσε το Σεπτέµβριο του 2008 .Στην έκθεση που δηµοσιεύθηκε το 2010 καταλογίσθηκαν 

ευθύνες όχι µόνο σε στελέχη της εταιρίας αλλά και στην ελεγκτική εταιρία Ernst & Young  

που διενεργούσε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της από το 1994 έως το 200856. 

 

5.14.  Bernie Madoff (2008) 

 

Η εταιρία Bernard L. Madoff  Investment Securities (BMIS) είχε σχεδιαστεί για να παίζει το 

ρόλο του ειδικού διαπραγµατευτή , του µεσάζοντα, ανάµεσα σε θεσµικούς επενδυτές 

χρηµατιστηριακών προϊόντων . Ιδρύθηκε το 1960 στη Νέα Υόρκη και ο πρόεδρός της ήταν ο 

B.Madoff. 

Η εταιρία στην πορεία της είχε αναπτύξει τέτοια τεχνολογία στη πληροφορική  που συνέβαλε 

στην δηµιουργία του χρηµατιστηρίου NASDAQ , ο B.Madoff υπήρξε µάλιστα και πρόεδρος 

του ∆.Σ.57. 

∆ιαχειριζόµενος τα χρηµατιστηριακά προϊόντα διαχείρισης κινδύνων , έδινε τη δυνατότητα 

σε fund of funds να δηµιουργούν hedge funds , τα οποία ήταν οι χρηµατοδότες της BMIS. 

Ουσιαστικά αποπλήρωνε τα κέρδη των παλαιών επενδυτών από τα χρήµατα των νέων 

επενδυτών, δηµιουργώντας τα µεγαλύτερη πυραµίδα Ponzi στην οποία συµµετείχαν 600 

κορυφαίες χρηµατιστηριακές εταιρίες58 . 

                                      
56 Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης 2013- Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου 
57 Μ.Κραµβία-Καπαρδη ,Χ. Τσολάκης( ΚΡΙΤΙΚΗ 2011) «Οικονοµικά εγκλήµατα στις επιχειρήσεις» 
58 Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης 2013- Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου 
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Μετά τν κρίση του 2007 και το κλίµα ανασφάλειας που δηµιουργήθηκε και η έλλειψη 

ρευστών οδήγησαν πολλούς από τους επενδυτές του να απαιτούν τα κεφάλαιά τους, µε 

αποτέλεσµα να απειλείται η σταθερότητα της πυραµίδας που είχε δηµιουργήσει. 

Ο Madoff   αποκάλυψε το σχέδιο του στους γιούς του. Την επόµενη µέρα συνελήφθη59 

Τις οικονοµικές καταστάσεις της BMIS ήλεγχε ένα τριµελές ελεγκτικό γραφείο µε έναν µόνο 

πιστοποιηµένο ορκωτό λογιστή από την AICPA ο οποίος στις εκθέσεις του διατύπωνε 

γνώµες χωρίς επιφύλαξη. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο ορκωτός λογιστής διεξήγαγε 

«ελέγχους απάτης» που έδιναν ψευδώς την εντύπωση στους επενδυτές ότι ο Madoff 

διαχειριζόταν νόµιµα τα χρήµατά τους  

Το µεγαλύτερο θύµα τα απάτης του Madoff ήταν  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Το 

σύστηµα στάθηκε ανίκανο να επιβλέψει την τήρηση της νοµοθεσίας στις χρηµαταγορές. 

5.15. Satyam (2009) 

Το σκάνδαλο της Satyam αποκαλύφθηκε όταν ο  πρόεδρος του ∆.Σ Ramalinga Raju to 2009, 

οµολόγησε στους λογιστές της  εταιρίας του ότι είχε παραποιήσει τους οικονοµικούς 

λογαριασµούς. 

Η Satyam  είναι ινδική εταιρία που παρείχε υπηρεσίες πληροφορικής και λογιστικής 

υποστήριξης στις µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρίες στον κόσµο.  

Η Satyam κέρδισε πολυάριθµα βραβεία για την καινοτοµία, τη διακυβέρνηση, και την 

εταιρική υπευθυνότητα. Στις 14 Απριλίου του 2008, η Satyam κέρδισε βραβεία από την MZ 

Consult  επειδή κατείχε την ιδιότητα του να είναι  «ηγέτης στην Ινδία σε Computer graphics 

και στην υπευθυνότητα». Τον Σεπτέµβριο του 2008, το Παγκόσµιο Συµβούλιο για την 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση απένειµε στην Satyam βραβείο για την παγκόσµια υπεροχή στην 

εταιρική υπευθυνότητα. . ∆υστυχώς, σε λιγότερο από πέντε µήνες µετά τη βράβευση της 

εταιρίας , η Satyam έγινε το επίκεντρο λόγω της λογιστικής απάτης που εξελίχθηκε σε αυτήν. 

                                      
59 http://www.accounting-degree.org/scandals/ 

 



71 
 

Ο Raju και εννέα άλλοι συνεργοί πλαστογράφησαν αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου 

για να εξασφαλίσουν 260 εκατοµµύρια δολάρια σε τραπεζικά δάνεια που χρησιµοποιήθηκαν 

για προσωπική τους χρήση. Ενώ, για αρκετά χρόνια δηµιουργούσαν πλαστές ταυτότητες 

πελατών και εργαζοµένων και καταστάσεις λογαριασµού για να φουσκώνουν τα έσοδα της 

Satyam, να ενισχύσουν την τιµή της µετοχής της εταιρείας και να φαίνεται η οικονοµική 

κατάσταση της εταιρείας αρκετά υγιής. 

 Στις 20 Ιανουαρίου του 2009, οι εισαγγελείς στην Ινδία, αποκάλυψαν ότι περίπου 10.000 

εργαζόµενοι της Satyam µπορεί να µην υπήρξαν ποτέ, και τα ποσά που καταβάλλονταν σε 

αυτούς ως µισθοί  κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασµούς που σχετίζονται µε τον Raju. 

Η απάτη φάνηκε όταν η Satyam ανακοίνωσε το την εξαγορά δύο θυγατρικών εταιρειών 

κατασκευής, της Maytas Infra και της Maytas Properties, συνολικής αξίας 1.600. 000.000 

δολαρίων, οι οποίες  ανήκαν σε µέλη της οικογένειας του προέδρου της Satyam, B Ramalinga 

Raju, δηλαδή µια πλήρως ελεγχόµενη θυγατρική. Ο Raju ισχυρίστηκε ότι οι εξαγορές ήταν 

µια καλή στρατηγική διαφοροποίησης, και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει χωρίς την έγκριση 

των µετόχων. Ο  Raju πραγµατικά ήθελε να αγοράσει τις εταιρείες, επειδή είχαν στην κατοχή 

τους  πολλά από τα ακίνητα που είχαν αποκτηθεί παράνοµα. Η απορρόφηση τους στην 

Satyam θα επέτρεπε στο Raju να καλύψει τις παρανοµίες του επί αόριστον. Αλλά πολλοί από 

τους ξένους µετόχους  που κατείχαν το 47% της εταιρείας σε µετοχές υποπτεύθηκαν τις 

παράνοµες κινήσεις και πούλησαν τις µετοχές τους προκαλώντας µια πτώση  κατά 50%  στις 

µετοχές της εταιρείας. Η Satyam ακύρωσε τις εξαγορές, και ο Raju, που δεν ήταν πλέον σε 

θέση να κρύψει την τεράστια απάτη, οµολόγησε τρεις εβδοµάδες αργότερα60.   

Το σκάνδαλο της Satyams είναι µια κλασική περίπτωση αµέλειας  καθηκόντων, πλήρης 

κατάρρευσης των ηθικών προτύπων, έλλειψης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και 

απληστίας Η ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers  καταδικάσθηκε διότι δεν τήρησε 

τον Κώδικα ∆εοντολογίας και τα Πρότυπα Ελέγχου σχετικά µε τους ελέγχους που 

διενεργούσε στις οικονοµικές καταστάσεις της Satyam61. 

                                      
60 http://www.time.com/time/business/article 
61 http://en.wikipedia.org/wiki/Satyam_scandal 
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5.16. Allen Stanford (2009)62  

 

Ο Robert Allen Stanford ,γεννηµένος στις 24 Μαρτίου 1950, εκτίει   σήµερα ποινή 

φυλάκισης 110 ετών µετά την καταδίκη του για εξαπάτηση των επενδυτών  στήνοντας µια 

από τις µεγαλύτερες πυραµίδες «Ponzi»  .  

Ο Stanford αρχικά δραστηριοποιήθηκε  στο Waco, στο Texas, ανοίγοντας ένα γυµναστήριο, 

εγχείρηµα το οποίο απέτυχε. Η συνεργασία µε τον πατέρα του, James,ήταν πιο προσοδοφόρα.  

∆ραστηριοποιήθηκαν στον χώρο των ακινήτων ,αγοράζοντας  υποτιµηµένη ακίνητη 

περιουσία  την οποία πουλούσαν αργότερα, όταν ανέκαµπταν οι τιµές στην αγορά. 

Με τα χρήµατα που  έβγαλε ο Stanford από τα ακίνητα , ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον 

τραπεζικό χώρο 

Στο επιχειρηµατικό του απόγειό  ο Stanford, δηµιούργησε µια αυτοκρατορία που αριθµούσε  

140 εταιρίες σε όλο τον κόσµο, οι οποίες άνηκαν αποκλειστικά στον Allen Stanford. Οι 

εταιρίες αυτές λειτουργούσαν µε την ονοµασία “Stanford Financial”, µε έδρα στο Houston, 

του Texas 

Η κορωνίδα των επιχειρήσεων του  Stanford ήταν η Stanford Group Company (SGC), που 

παρείχε επενδυτικές συµβουλές µε έδρα το Houston του Texas. Στον όµιλό περιλαµβανόταν , 

η Stanford Financial Group Company, µια διοικητική εταιρία που παρείχε υπηρεσίες σε όλες 

τις άλλες εταιρίες του οµίλου ,η offshore τράπεζα Stanford International Bank L.t.d (SIBL) µε 

έδρα στην Antigua ,η  Stanford Trust Company (STC) µε έδρα στην Louisiana και η  Stanford 

Trust Company Ltd (STCL)  µε έδρα στην Antigua. 

Ο Stanford , πέµπτης γενιάς  Τεξανός, κατοικούσε στο νησί  Saint Croix U.S. Virgin Islands, 

και είχε διπλή υπηκοότητα, της Antigua and Barbuda  και των ΗΠΑ. . Υπήρξε χορηγός 

πολλών εκατοµµυρίων σε  πολιτικούς της  Antigua  των Ηνωµένων Πολιτειών καθώς επίσης 

και   χρηµατοδότης και χορηγός του επαγγελµατικού αθλητισµού  

Στις αρχές του 2009, το  SEC ξεκίνησε  έρευνα στην Standford Financial διερευνώντας  τις 

πολύ υψηλές αποδόσεις  σε σχέση µε την αγορά που έδινε στους διάφορους επενδυτές της και 

τελικά τον Φεβρουαρίου του 2009, το SEC του απαγγέλει κατηγορία για απάτη. 

Όλες οι επιχειρήσεις του Stanford ήταν µέρος µιας µεγάλης πυραµίδας Ponzi 63. 

Συγκεκριµένα η Stanford Financial ήταν µια πυραµίδα επενδυτών όπου πλήρωνε τις 

                                      
62 http://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Stanford 
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αποδόσεις στους αρχικούς επενδυτές από µεταγενέστερους επενδυτές των CDs , και όχι από    

πραγµατικά κέρδη από πωλήσεις. 

Η offshore εταιρία SIBL πουλούσε CDs µέσω µιας φανταχτερής καµπάνιας µάρκετινγκ, 

σχεδιασµένης έτσι ώστε να ξεγελάσει τους επενδυτές και να πιστέψουν ότι αγοράζουν 

ασφαλή και ρευστοποιήσιµα CDs. Η SIBL στην πραγµατικότητα είχε αρνητικό ισολογισµό 

(Ενεργητικό < Πραγµατικό Παθητικό) και ήταν αφερέγγυα τουλάχιστον από το 1999 Οι 

οικονοµικές καταστάσεις της   ελέγχονταν  από µια µικρή λογιστική εταιρία στην Antigua, 

την C.A.S Hewlett, όπου εµφάνιζε ψευδή δεδοµένα, τα οποία µεγαλοποιούσαν τα κέρδη και 

τα περιουσιακά στοιχεία της SIBL και παραπληροφορούσαν τους επενδυτές τα κέρδη και τα 

περιουσιακά στοιχεία της SIBL ήταν ανεπαρκή για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις προς 

τους κατόχους CDs. Έτσι ο µόνος τρόπος για να συνεχίσει να λειτουργεί το σχέδιο Ponzi της 

Stanford Financial ήταν να βρίσκει συνέχεια νέους επενδυτές που θα αγόραζαν τα CDs και να 

καλύπτει µε αυτό τον τρόπο τους τόκους και τα λειτουργικά της έξοδα . Τα περιουσιακά 

στοιχεία της SIBL διογκώθηκαν ώστε να αντισταθµίσουν της υποχρεώσεις των CDs και τα 

έσοδά της αυξήθηκαν ώστε να φθάσουν τα επιθυµητά επίπεδα.  Σε ετήσιες ή τριµηνιαίες 

αναφορές, η Stanford Financial απλά αποφάσιζε τα επίπεδα των φανταστικών εσόδων που 

χρειαζόταν η SIBL, ώστε να φαίνεται καλή στους επενδυτές και να παριστάνει ότι καλύπτει 

τις υποχρεώσεις της στου κατόχους CDs64 

Ο Stanford  παραδόθηκε  στις αρχές στις 18 Ιουνίου 2009. 

 

5.17. Olympus Corporation  (2011)65 

 

Η Olympus είναι µια Ιαπωνική εταιρεία κατασκευής οπτικών φακών και reprography 

προϊόντων. Ιδρύθηκε το 1919 και αρχικά ειδικευόταν στα µικροσκόπια και στα θερµόµετρα 

και ενδοσκόπια. Έχει την έδρα της στο Τόκιο. 

                                                                                                                    
63Η πυραµίδα Ponzi είναι µια απάτη όπου ο δράστης συλλέγει τα χρήµατα από τους νέους 
επενδυτές και τα χρησιµοποιεί για να πληρώσει τις υψηλές αποδόσεις στους προηγούµενους 
επενδυτές, θεωρώντας αυτοί ότι το κεφάλαιό τους είναι άθικτο.  
64 http://www.stanfordfinancialreceivership.com/documents/sjoblomcomplaint.pdf, 
65 http://en.wikipedia.org/wiki/Olympus_Corporation 
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Το 1936 παρουσίασε την πρώτη φωτογραφική της µηχανική και από τότε κυριαρχεί  και 

κατέχει το 70% της παγκόσµιας αγοράς. 

Το 2011 αποκαλύφθηκε  το σκάνδαλο της Olympus  από τον πρώην CEO M. Woodford.  Ο 

Woodford δύο εβδοµάδες µετά τον διορισµό του ως CEO τα εταιρείας, διαβάζει στο ιαπωνικό 

περιοδικό FACTA  για ενδεχόµενη σύνδεση     κάποιων περίεργων πληρωµών που αφορούν 

σε εξαγορές από την Olympus µε την Ιαπωνική µαφία την Yakuza.   Ύστερα από αυτό 

ξεκίνησε την αναζήτηση του πραγµατικού προορισµού  1,9 δις. ∆ολαρίων που σύµφωνα µε 

τις λογιστικές εγγραφές είχαν χρησιµοποιηθεί για την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας 

ιατρικού εξοπλισµού Gyrus  , τριών άλλων µικρών ιαπωνικών εταιρειών και την πληρωµή 

προµήθειας στον διαµεσολαβητή της συµφωνίας το 2008.  

Ο Woodford υποστηρίζει ότι απόλυση του δυο εβδοµάδες µετά τον διορισµό του σχετίζεται 

µε την επιµονή του να διερεύνηση την πορεία αυτών των χρηµάτων. Για τον λόγο αυτό 

απευθύνθηκε στις βρετανικές αρχές   

Παρότι  αρχικά η Olympus το αρνείται τον Νοέµβριο του 2011 παραδέχεται ότι έκανε χρήση 

λογιστικών τεχνασµάτων προκειµένου  να χρησιµοποιήσει τα χρήµατα που αναφερόταν 

στους λογαριασµούς  τους σχετικούς µε τις εξαγορές  των εταιρειών , για να καλύψει ζηµιές 

που ερχόταν από επενδύσεις που είχε κάνει το 1990. 

Το σκάνδαλο της Olympus αποτελεί το µεγαλύτερο σε διάρκεια λογιστικό σκάνδαλο στο 

οποίο τρείς εµπλεκόµενες µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες απέτυχαν να αποκαλύψουν 

 
 

5.18 Ipirotiki  Software and Publicatios Α.Ε. (2005) 66  

 

Η Ipirotiki ιδρύθηκε από τον Χαρίλαο Μανιώτη ως εκδοτική εταιρεία , η επέκταση της 

δραστηριότητας της και σε εταιρεία ανάπτυξης software την ώθησε και το 1997 εισήχθη στο 

Χρηµατιστήριο  Αξιών Αθηνών. 

 Από τον Φεβρουάριο του 2004 έως τον Μάιο του 2005 στελέχη της εταιρείας µε στόχο να 

διαµορφώσουν τεχνητά την τιµή της και σε συνεργασία µε χρηµατιστηριακές εταιρίες 

                                      
66 Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης 2013- Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου 
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πραγµατοποιούσαν κυκλικές συναλλαγές αγοράζοντας και πωλώντας µετοχές λίγο πριν την 

λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. 

Μετά την αυτοκτονία του κ. Μανιώτη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεκίνησε το 2005 

έρευνα αποτέλεσµα της οποίας ήταν να τεθεί αρχικά σε αναστολή η διαπραγµάτευση της 

τιµής της µετοχής και τελικά να διαγραφή οριστικά από τα µητρώα του Χ.Α. τον Μάιο του 

2006. 

 

5.19 Ασπίς Πρόνοια (2009) 67  

 

Ιδρύθηκε το 1944. Πενήντα χρόνια αργότερα εισέρχεται στο Χ.Α.Α ως Όµιλος «ΑΣΠΙΣ». 

Από το 2000 η εταιρεία χρησιµοποιούσε «ανορθόδοξες» µεθόδους για να καλύψει 

λειτουργικές δαπάνες ,δανειακές της υποχρεώσεις και ταµειακά ελλείµµατα , 

καταστρατηγώντας τις ανειληµµένες υποχρεώσεις της, έναντι των ασφαλιστικών συµβολαίων 

που είχε υπογράψει  µε ασφαλισµένους.  

Παρότι το 2001 πραγµατοποιεί αναδροµικές τροποποιήσεις στον Ισολογισµό του 2000 , 

αποφασίζει το ποσό της µείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου της να το µεταφέρει 

«αυθαίρετα»  στο λογαριασµό των αποθεµάτων της µη εµφανίζοντας το πλέον στους 

επόµενους Ισολογισµούς της. 

Από το 2002 η εταιρεία χρησιµοποιεί τα χρήµατα των ασφαλισµένων που προοριζόταν να 

επενδυθούν , για να καλύψει δικές της υποχρεώσεις. Ήδη το 2004 ο αριθµός των καταγγελιών  

και από τους ασφαλισµένους που καθυστερούσαν να λάβουν τις αποδόσεις των συµβολαίων 

τους , αλλά και από τους εργαζοµένους έχουν αυξηθεί αλλά οι ελεγκτικοί µηχανισµοί δεν 

κινητοποιούνται. 

Το 2005 ο έλεγχος των ορκωτών ελεγκτών καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα ασφάλιστρα 

των διαφόρων προγραµµάτων τα εταιρείας  δεν επενδυόταν σε τίτλους και σε αγορές 

µεριδίων όπως προβλεπόταν από τα συµβόλαια που είχαν υπογραφεί.  

                                      
67 Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης 2013- Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου 
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Μόλις το 2007 κοινοποιήθηκαν τα εντοπισθέντα ελλείµµατα και οι παραποιήσεις των 

οικονοµικών στοιχείων. 

Το 2009 κατατέθηκε από τον Πρόεδρο και ∆/ντα Σύµβουλο της εταιρείας µια µη γνήσια 

εγγυητική επιστολή (όπως αποδείχθηκε ), για τν κάλυψη των ελλειµµάτων. 

Τελικά το 2009 αποφασίστηκε από τα αρµόδια όργανα η ανάκληση των αδειών λειτουργίας 

πέντε ασφαλιστικών εταιρειών του οµίλου. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές του οίκου  Baker Tilly που έχει αναλάβει τν εκκαθάριση του οµίλου 

διαπιστώνουν: «Σηµαντική λογιστική αταξία» και «ανορθόδοξες εγγραφές»  
Ενδεικτικά σηµειώνουν: «………ποσά κονδυλίων που µεταφέρονται διαδοχικά σε άσχετους 

λογαριασµούς, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερές και χρονοβόρο το έργο της 

εξακρίβωσης της ειλικρίνειας του περιεχοµένου των λογαριασµών της εταιρείας»68 

5.20  Proton Bank (2012)69  

 

Ο κ. Λαυρεντιάδης ονοµάσθηκε το 2007 από την  Earnst & Young «επιχειρηµατίας της 

χρονιάς» . Είναι η χρονιά που ιδρύει την φαρµακευτική εταιρεία Alapis  ΑΕ. Η Alapis 

αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα και µέσα σε λίγους µήνες ήταν µέσα στις 20 µεγαλύτερες 

εισηγµένες  εταιρίες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Η καριέρα του ξεκίνησε µε άρµα την επιχείρηση του πατέρα του την «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ» η 

οποία ήταν προµηθευτής  ακατέργαστων χηµικών σε χώρες  της  Νότιας Ευρώπης. Μέσα από 

µια σειρά εξαγορών και µια γενικότερη επεκτατική πολιτική  το 2003 εισήχθη στο Χ.Α. 

Γρήγορα Ο κ. Λαυρεντιάδης έστρεψε το ενδιαφέρον  σε επιχειρήσεις των Μ.Μ.Ε. αλλά και 

στην ποδοσφαιρική οµάδα του  «Ολυµπιακού»  

 Το 2009 δραστηριοποιήθηκε  στο τραπεζικό κλάδο αποκτώντας το 31% των µετοχών της 

PROTON Bank. Ποσοστό ικανό για να γίνει πρόεδρος και να διορίσει τα δικά του στελέχη σε 

καίριες θέσεις. Την ίδια περίοδο ιδρύει στο Λιχτενστάιν την “Lamda Private Bank”70  

                                      
68 http://www.kathimerini.gr/ 25-11-2010 άρθρο της : Ε. Τζώρτζη 
69 http://www.keeptalkinggreece.com 
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Την περίοδο από 31 ∆εκεµβρίου 2009 µέχρι 31 Μαρτίου 2011 παρά τη δυσµενή οικονοµική 

κρίση  που βίωνε η χώρα , τα δάνεια της PROTON BANK προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν 

κατά 70,7%. 

 Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρονται πλήρως οι παράνοµες δανειοδοτήσεις εταιρειών του 

οµίλου Λαυρεντιάδη από την Proton Bank µε την χαρακτηριστική επισήµανση ότι υπήρχαν 

εταιρείες που λάµβαναν δάνεια από 250 µέχρι και 1200 (!)φορές µεγαλύτερα του µετοχικού 

τους κεφαλαίου71 

  Μέσα από δαιδαλώδης διαδικασίες  και ένα πλέγµα 45 εταιριών του Λαυρεντιάδη οι οποίες 

εξαγοράζονται και χρηµατοδοτούνται µε συνοπτικές διαδικασίες διοχετευόταν τα χρήµατα 

στον ίδιο τον Λαυρεντιάδη. 

Το σκάνδαλο της Proton Bank αφορά χρηµατοδοτήσεις µεταξύ µετόχων µε χαλαρά 

προνοµιακά κριτήρια, ελλιπείς διαδικασίες και χαµηλές εξασφαλίσεις, σύµφωνα µε το 

πόρισµα των ελεγκτών της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος και της Τράπεζας 

της Ελλάδος. Οι χρηµατοδοτήσεις αφορούσαν προσωπικές συναλλαγές µεταξύ φίλων και 

γνωστών καθώς και επιχειρηµατιών µε κοινά επενδυτικά συµφέροντα γύρω από τις 

εταιρείες του Λαυρεντιάδη, χωρίς να τηρούνται οι βασικοί κανόνες του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και χωρίς να υπολογίζουν τους καταθέτες που είχαν εµπιστευτεί τα χρήµατα τους 

στην συγκεκριµένη τράπεζα72. 

Σύµφωνα µε το πόρισµα η χορήγηση των δανείων γινόταν χωρίς εισήγηση ή γινόταν 

µεταγενέστερα της εκταµίευσης κάτι το οποίο αποτελεί παραβίαση των εσωτερικών 

διαδικασιών της τράπεζας. 

Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω ήταν το πάγωµα των λογαριασµών του πρόεδρου της 

proton κ. Λαυρεντιάδης και των συνεργατών του (εκτιµάται ότι ο αριθµός των 

κατηγορούµενων είναι πάνω από 30 σύµφωνα µε έρευνες που διεξάγονται µέχρι και σήµερα), 

                                                                                                                    
70 Πηγή:Reuters 
71 http://www.iefimerida.gr/news/ 
72http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=434321  
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οι οποίοι και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης µε την κατηγορία της απάτης, της 

υπεξαίρεσης, ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος και της εγκληµατικής οργάνωσης
73 

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται συνοπτικά το κίνητρο και οι ευκαιρίες που δόθηκαν 
στους «παραβάτες» των περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν, για να διαπράξουν την απάτη. 

Πίνακας 5: Το κίνητρο και οι ευκαιρίες διάπραξης της απάτης 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

1 
Health 

Management 
Inc 

Η τιµή της 
µετοχής 

Η µη τήρηση του κώδικα ηθικής και 
επαγγελµατικής δεοντολογίας από τον ελεγκτή της 
εταιρείας και η πρόθεσή του να συνεργαστεί µε την 

ηγεσία 

2 

Waste 
Management 

Inc 

Ωραιοποίηση 
των 

αποτελεσµάτων 
της  

Συνεργασία της ηγεσίας για το "µαγείρεµα" των 
βιβλίων, προκειµένου να εισαχθεί στο 

χρηµατιστήριο , το οποίο συνεχίστηκε µε την 
ανοχή της ελεγκτικής εταιρείας για 5 χρόνια  

3 

Enron  

Ωραιοποίηση 
των 

αποτελεσµάτων 
της  

Η ελεγκτική εταιρεία δεν τήρησε τον κώδικα 
επαγγελµατικής δεοντολογίας προκειµένου να 

διατηρήσει τις υψηλές αποδοχές της 

4 
Adelphia Απληστία   

Οικογενειακή επιχείρηση, συνεργασία του λογιστή 
στην τήρηση των διπλών βιβλίων 

5 

WorldCom 

Ωραιοποίηση 
των 

αποτελεσµάτων 
της  

Πρόθυµη συνεργασία των υπεύθυνων λογιστών 
στην παραποίηση των στοιχείων - αδύναµος µέχρι 

την αποκάλυψη ο εσωτερικός έλεγχος 

6 
Tyco 

International  
Υψηλά bonus 

Έλλειψη εσωτερικού ελέγχου και µη τήρηση των 
κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης 

7 

Xerox  

Ωραιοποίηση 
των 

αποτελεσµάτων 
της  

Μη τήρηση του κώδικα επαγγελµατικής 
συµπεριφοράς από την ελεγκτική εταιρεία  

8 

Parmalat 

Ωραιοποίηση 
των 

αποτελεσµάτων 
της  

Μη τήρηση του κώδικα επαγγελµατικής 
συµπεριφοράς από την ελεγκτική εταιρεία  

9 

Royal Ahold 

Ωραιοποίηση 
των 

αποτελεσµάτων 
της  

Μη τήρηση του κώδικα επαγγελµατικής 
συµπεριφοράς από την ελεγκτική εταιρεία  

                                      
73http://newpost.gr/ 



79 
 

10 

HealthSouth 
Corporation 

Ωραιοποίηση 
των 

αποτελεσµάτων 
της  

Πρόθυµη συνεργασία των υπεύθυνων λογιστών 
στην παραποίηση των στοιχείων 

11 
Freddie Mac 

Υψηλές 
αµοιβές των 

µελών του ∆.Σ. 
Χαλαροί εποπτικοί µηχανισµοί ελέγχου 

12 

AIG 

Ωραιοποίηση 
των 

αποτελεσµάτων 
της  

Μη τήρηση του κώδικα επαγγελµατικής 
συµπεριφοράς από την ελεγκτική εταιρεία  

13 

Lehman 
Brothers  

Ωραιοποίηση 
των 

αποτελεσµάτων 
της  

Μη τήρηση του κώδικα επαγγελµατικής 
συµπεριφοράς από την ελεγκτική εταιρεία  

14 

Bernard 
Madoff 

Investment 
LLCSecuriti

es  

Απληστία   
Μη τήρηση του κώδικα επαγγελµατικής 
συµπεριφοράς από την ελεγκτική εταιρεία  

15 

Satyam 
Computers 
Services 

Ιδιοποίηση της 
περιουσίας της 
εταιρείας 

Μη τήρηση του κώδικα επαγγελµατικής 
συµπεριφοράς από την ελεγκτική εταιρεία  

16 
Allen Stanford Απληστία   

Συνεργασία της ελεγκτικής εταιρείας στην 
παραποίηση των οικονοµικών στοιχείων 

17 

Olympus 
Corporation 

Ωραιοποίηση 
των 

αποτελεσµάτων 
της  

Ανικανότητα και των τριών ελεγκτικών εταιρειών 
που είχαν αναλάβει των έλεγχο των οικονοµικών 

της καταστάσεων όλα αυτά τα χρόνια, να 
ανακαλύψουν την απάτη 

18 
IPIROTIKI 

Η τιµή της 
µετοχής 

Χαλαροί εποπτικοί µηχανισµοί ελέγχου 

19 

ΑΣΠΙΣ 

Ωραιοποίηση 
των 

αποτελεσµάτων 
της  

Χαλαροί εποπτικοί µηχανισµοί ελέγχου 

20 
PROTON 

BANK 
Ίδιο συµφέρον  Χαλαροί εποπτικοί µηχανισµοί ελέγχου 

 

Αν θέλαµε να αποδώσουµε σχηµατικά τον παραπάνω πίνακα σε ότι αφορά τις ευκαιρίες που 
δόθηκαν  στους οργανωτές της απάτης , θα είχαµε τη παρακάτω γραφική απεικόνιση . 
Επιλέχθηκε ο τύπος της πίτας για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος της επικρατέστερης  
«ευκαιρίας».   

 



 

         Γράφηµα1:Γραφική παρουσίαση

 

Το µεγαλύτερο µερίδιο της «πίτας

απάτης των περιπτώσεων που

τήρηση του κώδικα ηθικής 

οικονοµικών καταστάσεων, µε

των υπευθύνων υπαλλήλων µε

κατέχει -15%- και το περιβάλλον

ελέγχου που δίνουν την εντύπωση

λόγοι που όµως έχουν άµεση σύνδεση

Στις περιπτώσεις που εξετάσαµε

και την ασήµαντη ύπαρξη του

προθέσεις της ηγεσίας. Κάποιες

δεν µπόρεσε να αντισταθεί στις

περίπτωση ,στη WorldCom

ξεσκέπασε το σκάνδαλο. Τήρησε

συµπεριφοράς. 

20%

10%

80 

Γραφική παρουσίαση των ευκαιριών διάπραξης της απάτης

της «πίτας» - 55% - στην καταγραφή των ευκαιριών

περιπτώσεων που αναφέραµε , κατέχει το περιβάλλον που

ηθικής και επαγγελµατικής συµπεριφοράς από τους

καταστάσεων, µε αµέσως επόµενο -20% -το πρόθυµο περιβάλλον

υπαλλήλων µε την ηγεσία της επιχείρησης. Σηµαντικό

περιβάλλον που δηµιουργούν οι χαλαροί εποπτικοί

εντύπωση της ανοχής τέτοιων φαινοµένων. Το 10% 

άµεση σύνδεση µε την ηγεσία και τα κέντρα αποφάσεων

εξετάσαµε, είτε ο εσωτερικός έλεγχος ήταν ανύπαρκτος

ύπαρξη του , ως µη ύπαρξη), είτε ήταν ανίκανος να

Κάποιες φορές ήταν συνένοχος , ακόµη και µε τη σιωπή

αντισταθεί στις πιέσεις και τους εκβιασµούς της ηγεσίας

WorldCom  , ο εσωτερικός έλεγχος έπραξε το καθήκον

Τήρησε τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας και

55%

15%

Χαλαροί εποπτικοί μηχανισμοί 

ελέγχου

Μη τήρηση του κώδικα 

επγγελματικής συμπεριφοράς 

από την ελγκτική εταιρεία 

Πρόθυμη συνεργασία των 

υπεύθυνων λογιστών στην 

παραποίηση των στοιχείων

Λοιπά 

 

της απάτης 

ευκαιριών διάπραξης της 

που δηµιουργεί η µη 

από τους ελεγκτές των 

περιβάλλον συνεργασίας 

Σηµαντικό κοµµάτι επίσης 

εποπτικοί µηχανισµοί 

10% κατέχουν άλλοι 

αποφάσεων.  

ανύπαρκτος (θεωρώντας 

ανίκανος να βάλει φρένο στις 

τη σιωπή του είτε διότι 

ηγεσίας. Σε µία µόνο 

καθήκον του και τελικά 

δεοντολογίας και επαγγελµατικής 

Χαλαροί εποπτικοί μηχανισμοί 

Μη τήρηση του κώδικα 

επγγελματικής συμπεριφοράς 

από την ελγκτική εταιρεία 

Πρόθυμη συνεργασία των 

υπεύθυνων λογιστών στην 

παραποίηση των στοιχείων
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Ο εσωτερικός έλεγχος ως κοµµάτι της ίδιας της επιχείρησης γνωρίζει τις επιδιώξεις της , 

αλλά πάνω από όλα γνωρίζει και τις δυνατότητές της να τις εκπληρώσει. 

Γνωρίζει επίσης το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και τις πιέσεις που δέχεται από 

αυτό. Οι επιχειρήσεις πάντα θα βρίσκονται µπροστά στο δίλληµα να διαπράξουν µια 

«παρατυπία» προκειµένου , ικανοποιώντας τις προσδοκίες της αγοράς, να µπορέσουν να 

αντλήσουν ρευστό για την ανάπτυξη τους , διαφορετικά κινδυνεύουν να εκµηδενισθούν. 

Ο εσωτερικός έλεγχος γνωρίζοντας την κουλτούρα που διαπνέει την ηγεσία, µπορεί να 

προβλέψει την αντίδρασή της στις πιέσεις των αγορών.  Άρα γνωρίζοντας το κίνητρο 

µπορεί να περιορίσει την ευκαιρία. 

Το ερώτηµα που παραµένει είναι , κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να λειτουργεί 

ανεξάρτητα από την ηγεσία και να διατηρεί την δυνατότητα να καταγγέλλει τέτοια φαινόµενα 

στα ευήκοα ώτα  των εποπτικών µηχανισµών ελέγχου και να συγκρούεται µε τους εργοδότες 

του. 

Άρα το ζητούµενο σε έναν αξιόπιστο εσωτερικό έλεγχο δεν είναι αν µπορεί να είναι 

αποτελεσµατικός στο έργο του , διότι µπορεί, αλλά αν µπορεί να παραµένει ανεξάρτητος , και 

ανεπηρέαστος στο έργο του και κατά πόσο το έργο του αυτό υποστηρίζεται από το 

νοµοθετικό πλαίσιο και  τους ελεγκτικούς µηχανισµούς  και αν τιµωρείται ή επιβραβεύεται , 

δίνοντας το παράδειγµα της καλής συµπεριφοράς.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Η παρούσα έρευνα, έκανε χρήση δεδοµένων που εµπεριέχονταν σε δηµοσιευµένα άρθρα και 

µελέτες. Λόγω της µη δυνατότητας πρόσβασης στα πρωτογενή στοιχεία , η έρευνα µας τελεί 

υπό τον περιορισµό της δευτερογενούς ανάλυσης. 

Η αντιµετώπιση της απάτης είναι ίσως το σηµαντικότερο θέµα που καλούνται σήµερα ,αλλά 

και πάντα ,να επιλύσουν επιχειρήσεις και επενδυτές.  
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Τα τελευταία χρόνια , είδαµε επιχειρηµατικούς  κολοσσούς να καταρρέουν υπό το βάρος της  

αποκάλυψης µιας απάτης . Είδαµε εκατοµµύρια επενδυτικών κεφαλαίων να χάνονται στα 

δίχτυα µιας καλά στηµένης απάτης. Το αποτέλεσµα ήταν να βληθεί το κλίµα εµπιστοσύνης 

µεταξύ επιχειρήσεων και επενδυτών και να δηµιουργηθούν ερωτηµατικά σχετικά µε την 

αξιοπιστία και τον επαγγελµατισµό των ελεγκτών . 

Στο βωµό του κέρδους ,οι αγορές πιέζουν µε τις προσδοκίες τους τις επιχειρήσεις για 

επίτευξη υψηλών αποδόσεων . Η εµφάνιση υψηλής κερδοφορίας , από την άλλη , δίνει στις 

επιχειρήσεις υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και στα στελέχη υψηλά bonus. Αυτά και µόνο 

αποτελούν ένα κίνητρο και µία ηθική δικαιολόγηση  για την παραποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων από την πλευρά της επιχείρησης -  την διάπραξη µιας απάτης. 

Η ευκαιρία µέσα σε µια επιχείρηση µπορεί να βρεθεί  όταν η ηθική που χαρακτηρίζει τη 

διοίκηση και τους υπαλλήλους της είναι χαλαρή, όταν οι κανόνες και οι διαδικασίες δεν 

τηρούνται, όταν δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων του κάθε υπαλλήλου , 

όταν οι κυρώσεις για τις παρατυπίες δεν είναι αυστηρές .  

Ο εσωτερικός έλεγχος για να είναι αποτελεσµατικός ως προς την πρόληψη , πρέπει ο 

σχεδιασµός του να στοχεύει στον περιορισµό  της ευκαιρίας διάπραξης της απάτης. 

Είναι σηµαντικό: 

� να δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον που θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία   

εκτέλεσης των διαδικασιών ελέγχου χωρίς περιορισµούς . 

� η διοίκηση µαζί µε τον εσωτερικό έλεγχο να ορίζει τα επίπεδα ανοχής και να επιβάλει  

κυρώσεις σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες και τη νοµοθεσία. 

� ο εσωτερικός ελεγκτής να συνεργάζεται µε την διοίκηση για την αξιολόγηση των 

κινδύνων που διατρέχει η επιχείρηση από το εξωτερικό και το εσωτερικό της 

περιβάλλον. 

� ο εσωτερικός έλεγχος να επανεξετάζει τις δικλείδες ασφαλείας που έχει θέσει και να 

ενηµερώνει την διοίκηση για την ανάγκη προσαρµογής τους στα νέα δεδοµένα 

Είναι εξίσου σηµαντικό για την πρόληψη της απάτης , η διοίκηση να είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει την ανεξαρτησία δράσης του εσωτερικού ελεγκτή σε τέτοιο βαθµό ώστε να 
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µπορεί να προστατέψει την επιχείρηση και τους επενδυτές της από την διάπραξη της απάτης 

ακόµη και από την ίδια την ηγεσία της. 

Αυτό προϋποθέτει ηθικές αξίες και κουλτούρα κατά της απάτης από τα υψηλόβαθµα στελέχη 

της επιχείρησης που είναι και η ψυχή της.  

Επειδή κάθε επιχείρηση διατρέχει συνεχώς τον κίνδυνο να εκτεθεί σε φαινόµενα απάτης, 

συχνά , η κουλτούρα  που διακατέχει τα ηγετικά στελέχη µιας επιχείρησης σε σχέση µε την  

απάτη, προσδιορίζει και αν το περιβάλλον κινδύνου της απάτης µέσα στην ίδια την 

επιχείρηση είναι υψηλό ή χαµηλό. 

 Ανάλογες της πολιτικής που ακολουθεί η επιχείρηση , είναι και οι κυρώσεις που  επιβάλλει  

ακόµη και σε µικρότερης σηµασίας  παρατυπίες , καταδεικνύοντας  την πρόθεση της ηγεσίας 

να ανεχτεί ή όχι εκτροχιασµούς από τους κανόνες και τους στόχους που έχει θέσει. 

Αυτό προσδιορίζει και την εικόνα της επιχείρησης  προς τα έξω και όχι µόνο προς τους 

υπαλλήλους της αλλά και στους εν δυνάµει επενδυτές της. ∆ίνει ένα σαφές µήνυµα στην 

αγορά για την πολιτική της  και την τήρηση των κανόνων ηθικής   

Η θεσµοθέτηση κανόνων , προγραµµάτων αντιµετώπισης της απάτης και η οργάνωση ενός 

άρτιου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου δεν θα έχει κανένα  ουσιαστικό αποτέλεσµα αν η 

διοίκηση δεν διαπνέεται από ηθικές αξίες τις οποίες αποτυπώνει στους κανόνες που θέτει και 

στις απαιτήσεις ηθικής συµπεριφοράς που έχει από τους υπαλλήλους της, 

Μια τέτοια εικόνα ενισχύει και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στους 

επενδυτές µέσω των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης.   

Οι επενδυτές προκειµένου να µειώσουν τις επιπτώσεις της «ασύµµετρης πληροφόρησης» 

(µεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων) , θέλουν να έχουν όσο το δυνατό περισσότερες και 

ακριβέστερες πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να πάρουν την βέλτιστη επενδυτική 

απόφαση. 

Οι επιτροπές ελέγχου αποτελούν για αυτούς µια διασφάλισή σε ότι αφορά την ακεραιότητα-

αξιοπιστία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Αποτελούν για 

τους αυτούς , αλλά και για τα µέλη των ∆.Σ. των επιχειρήσεων µια «ανεξάρτητη» εύλογη 

διαβεβαίωση σχετικά µε την διαφάνεια των διαδικασιών που ακολουθούνται από την 

επιχείρηση, την αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου, των 

εξωτερικών ελεγκτών αλλά και των πολιτικών διαχείρισης των κινδύνων της απάτης. 
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Σύµφωνα µε το  Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών οι ελεγκτικές επιτροπές αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο τα εταιρικής διακυβέρνησης . 

Θα λέγαµε ότι στο πόλεµο κατά της απάτης αποτελεί ένα ισχυρό όπλο. 

Μετά την µελέτη των µεγαλύτερων οικονοµικών σκανδαλών τόσο στο εξωτερικό όσο και 

στη χώρα µας,  , θα θέλαµε να τονίσουµε την σηµασία που έχει η  τήρηση των παρακάτω 

σηµείων , σε µια προσπάθεια ελαχιστοποίησης  του κινδύνου της απάτης. 

• Αυστηρή τήρηση του νοµοθετικού πλαισίου και επιβολή αυστηρών ποινών και 

οικονοµικές κυρώσεις στους παραβάτες. 

• Αυστηρή τήρηση του Κώδικα Ηθικής από την ηγεσία και από τους ελεγκτές .Επιβολή 

βαρύτατων κυρώσεων και στους ελεγκτές που συνηγορούν και προσυπογράφουν τα ψευδή 

στοιχεία.  

• Απαρέγκλιτη τήρηση των Ελεγκτικών προτύπων 

• ∆ιασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή. 

• Ενεργοί Εποπτικοί φορείς οι οποίοι θα φροντίζουν για την διασφάλιση των 

συµφερόντων του επενδυτικού κοινού και του δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι θα διενεργούν 

και προληπτικούς ελέγχους και όχι µόνο κατασταλτικούς. 

• Ισχυρές και αξιόπιστες – ανεξάρτητες Επιτροπές Ελέγχου που θα προσδίδουν µε το 

έργο τους την απαιτούµενη αξιοπιστία στις οικονοµικές καταστάσεις 

• Ο εσωτερικός έλεγχος να υπάγεται απευθείας στο ∆.Σ. και να εποπτεύεται από µη 

εκτελεστικά µέλη , όπως προβλέπεται ,αλλά δυστυχώς δεν τηρείται στην πράξη. 

• Η ανάληψη του έργου του Εσωτερικού ελέγχου  να υπόκειται σε υποχρεωτική αλλαγή 

του ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας  σε τακτά µικρά χρονικά διαστήµατα ,ώστε να 

αποφεύγονται δεσµοί άλλοι πέραν των επαγγελµατικών. 

• Το ύψος της ελεγκτικής αµοιβής να ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ,για να 

αποφεύγονται φαινόµενα  αθέµιτου ανταγωνισµού. 

Τέλος, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι ,το επάγγελµα του ελεγκτή είναι πολυσύνθετο 

και απαιτητικό . Απαιτεί εύρος γνώσεων και πέρα της λογιστικής ή της ελεγκτικής, 

οξυδέρκεια, ήθος και επαγγελµατισµό, αντικειµενικότητα και ακεραιότητα που θα 

προσδώσουν αξία στα αποτελέσµατα της δουλειάς του .  
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Όµως ο  ελεγκτής δεν είναι υπεράνθρωπος , δεν µπορεί να προβλέψει ή να αποτρέψει όλους 

τους κινδύνους απάτης που απειλούν την επιχείρηση,  µπορεί όµως µε σύµµαχο την ηγεσία της  

επιχείρησης  να τους περιορίσει. 
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