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Περίληψη 

 

Στο πολύπλοκο σύστημα των οικονομικών δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση της 

αγοράς, ο ρόλος της ελεγκτικής και των ελεγκτών εν γένει, μέσω του ελέγχου, λαμβάνει 

ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα στην προσπάθεια εξασφάλισης του υγιούς παγκόσμιου 

οικονομικού συστήματος. Η εξέχουσα αυτή σημασία έγκειται στο γεγονός ότι ο 

έλεγχος προσδίδει την απαραίτητη αξιοπιστία στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

των επιχειρήσεων, ενώ παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την 

οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, οι οποίες είναι χρήσιμες για τους χρήστες 

(επενδυτές, μέτοχοι, πιστωτικά ιδρύματα, οικονομικοί αναλυτές κλπ.) για την λήψη 

οικονομικών αποφάσεων. Όπως όμως και κάθε διαδικασία, αυτή των εργασιών του 

ελέγχου μιας επιχείρησης από τους ελεγκτές διέπεται από ένα σύνολο αρχών και 

κανόνων, γνωστών ως «Ελεγκτικά Πρότυπα», το οποίο λειτουργεί καταλυτικά αφενός 

στην εκπλήρωση των καθηκόντων του ελεγκτή και αφετέρου στον καθορισμό των 

μέτρων εντός των οποίων δραστηριοποιείται ο ίδιος ο ελεγκτής. Ωστόσο ενώ 

υφίστανται αυτές οι κανονιστικές αρχές του ελέγχου, οι περιπτώσεις εμφάνισης 

ατασθαλιών και παράθεσης μη πραγματικών στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις 

βρίθουν στην  διεθνή πρακτική οδηγώντας σε δημιουργία επικίνδυνων συνθηκών, τόσο 

για την εκάστοτε οντότητα, όσο και για τον ίδιο τον ελεγκτή. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι μια προσπάθεια 

παρουσίασης των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και η ανάλυση της χρησιμότητας 

αυτών ως βασικό μέσο πρόληψης της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και 

γενικότερα της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών τέλεσης απάτης. Ο παραπάνω σκοπός 

θα επιχειρηθεί να επιτευχθεί μέσα από την ανάλυση καίριων ερωτημάτων, τα οποία 

πραγματεύονται το ρόλο και την αξιοπιστία του ελεγκτή και των οικονομικών 

καταστάσεων που αυτός εκπονεί, καθώς και των παραγόντων εκείνων που 

εξασφαλίζουν την αποτροπή εμφάνισης παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

(κίνητρα, τρόπος, ηθική του ελεγκτή κα). 

Στον απόηχο της ανωτέρω ανάλυσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οικονομική 

πληροφόρηση που παρέχουν πολλές φορές οι εταιρείες,  εκμεταλλευόμενες τις 

αδυναμίες και τα κενά των λογιστικών κανόνων και αρχών, παρουσιάζει ουσιώδεις 

ανακρίβειες, ως επακόλουθο μη νόμιμων δραστηριοτήτων, ενώ οι οικονομικές 
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καταστάσεις μετατρέπονται σε ένα μέσο παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού. Ως 

αποτέλεσμα η αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός ίσως περισσότερο αξιόπιστου 

συστήματος χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με σκοπό την επίτευξη πληρέστερης 

σύγκρισης, διαφάνειας και ποιότητας πληροφόρησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία και 

αξία. Σύμμαχοι σε αυτή την αλλαγή θα είναι η μεταστροφή του τρόπου σκέψης και της 

κουλτούρας μιας επιχείρησης, μέσω της αναβάθμισης, σε επίπεδο αξιών, του τρόπου 

σκέψης των ίδιων των στελεχών που την επανδρώνουν, όπως και η ηθική συμπεριφορά 

του ίδιου του ελεγκτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1.1 Εισαγωγικά 

 

Σύμφωνα µε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Νο 1 ‘Παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων’, οι οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη οικονομική 

απεικόνιση, µε συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, της οικονομικής θέσης μιας 

επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από αυτή. Επιδίωξη των 

οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την οικονομική 

θέση, την απόδοση, τις ταμιακές ροές και τις μεταβολές στην οικονομική θέση μιας 

επιχείρησης, που είναι χρήσιμες για ένα ευρύ κύκλο χρηστών, ώστε να λάβουν 

οικονομικές αποφάσεις. Στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων εκτός της ίδιας 

της διοίκησης της οικονομικής μονάδας περιλαμβάνονται κυρίως τρίτοι προς την 

επιχείρηση ενδιαφερόμενοι, όπως οι διοικήσεις ανταγωνιστικών οικονομικών 

μονάδων, οι φορείς (μέτοχοι, εταίροι) της οικονομικής μονάδας που δεν μετέχουν στη 

διοίκηση, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι μελλοντικοί επενδυτές, οι διάφορες κρατικές 

υπηρεσίες, τα εθνικά και διεθνή χρηματιστήρια, οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, οι 

προμηθευτές της επιχείρησης και οι εργαζόμενοι της οικονομικής μονάδας. 

Για ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και εφαρμόζουν υποχρεωτικά ΔΛΠ (International 

Accounting Standards – IAS) ως άρθρο 1 παρ. 1 Ν.2992/ΦΕΚ54Α’/20-3-2002, οι 

οικονομικές καταστάσεις προσδιορίζονται ως εξής:   

1. Ισολογισμός 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

3. Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 

4. Κατάσταση Ταμιακών Ροών 

5. Προσάρτημα (Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων) 

Για ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και επιλέγουν τους τακτικούς κατά νόμο ελεγκτές τους 

από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ) έχουν τη δυνατότητα να μην 
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εφαρμόζουν τα ΔΛΠ. Προβλέπεται δηλαδή προαιρετική εφαρμογή αυτών ως άρθρο 1 

Ν.2992/ΦΕΚ54Α’/20-3-2002, οι οικονομικές καταστάσεις προσδιορίζονται ως εξής:   

1. Ισολογισμός 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

3. Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων 

4. Προσάρτημα (Επεξηγηματικές σημειώσεις) 

Τόσο ο Ν. 2190/1920, όσο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα και οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρουν ότι την ευθύνη 

κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης, φέρει 

το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και κάποιο άλλο όργανο της διοίκησής της. Το αντικείμενο 

του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι η έκφραση γνώμης του ελεγκτή, για 

το αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από όλα τα ουσιώδη θέματα, με 

βάση ένα πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων. Παρά το 

γεγονός ότι η γνώμη του ελεγκτή ενισχύει την αξιοπιστία των οικονομικών 

καταστάσεων, ο χρήστης τους δεν πρέπει να υποθέσει ότι η ελεγκτική γνώμη είναι μια 

επιβεβαίωση και της μελλοντικής βιωσιμότητας της εταιρείας, ή της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με τις οποίες έχουν αντιμετωπισθεί οι 

υποθέσεις της εταιρείας από την διοίκησή της. 

Η συνεχώς λοιπόν εξελισσόμενη οικονομική πραγματικότητα, σε συνδυασμό 

με την μεγέθυνση των επιχειρήσεων, καθιστούν τον έλεγχο των οικονομικών μονάδων 

σήμερα, ολοένα και πιο επιτακτικό. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει, ως απόρροια των 

μεταβολών της αγοράς, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθορίζουν τον 

έλεγχο ως βασικό μέρος λύσης,  σε καίρια ζητήματα λογοδοσίας και διαφάνειας. Ο 

έλεγχος τήρησης των κανόνων, αρχών και παραδοχών εξασφαλίζει την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να διασαφηνιστούν πλήρως οι 

δραστηριότητες μιας οικονομικής οντότητας, αλλά και να εξαλειφθούν οι περιπτώσεις, 

όπου πραγματοποιούνται ατασθαλίες, απόκρυψη στοιχείων και άλλες διαχειριστικές 

ανωμαλίες.  

Ο έλεγχος θεωρείται ότι προσδίδει αξιοπιστία στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους χρήστες 

(επενδυτές, μέτοχοι, πιστωτικά ιδρύματα, οικονομικοί αναλυτές κλπ.) για την λήψη 

αποφάσεων. Ο έλεγχος λοιπόν λειτουργεί ως καταλύτης για τη λειτουργία του 

παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. 
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Σύμφωνα με τη διατύπωση της Αμερικάνικης Εταιρείας Λογιστών (1971) 

«Έλεγχος είναι η συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την 

έκδοση γνώμης από έναν ανεξάρτητο και κάτοχο των απαιτούμενων προσόντων 

επαγγελματία σχετικά με το κατά πόσο οι υπό έλεγχο πληροφορίες ή δεδομένα έχουν 

παραχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Ο ορισμός αυτός καλύπτει όχι μόνο τον 

έλεγχο ιστορικών λογιστικών καταστάσεων αλλά και κάθε μορφής έλεγχο». 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες που βοηθούν τους ελεγκτές στην εκπλήρωση των 

επαγγελματικών τους καθηκόντων είναι γνωστές ως «Ελεγκτικά Πρότυπα». Τα 

ελεγκτικά πρότυπα όχι μόνο υποδεικνύουν στους ελεγκτές το έργο τους, αλλά και 

συνιστούν το μέτρο για την αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας τους. 

Τα τελευταία χρόνια, πλήθος εργασιών στο χώρο της Ελεγκτικής έχουν προβεί 

στην αποκάλυψη πλήθους παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων των 

εταιρειών από τις διοικήσεις τους. Την ανέγερση του ανωτέρω ζητήματος προκάλεσε 

σε ομιλία του το 1998 ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, 

κατηγορώντας τους ορκωτούς ελεγκτές ότι αφενός μεν υποθάλπουν, αφετέρου 

βοηθούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τις διοικήσεις των προς έλεγχο επιχειρήσεων στην 

παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Λύση στο ανωτέρω πρόβλημα 

προσπάθησε να δώσει η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ το 1999 σε συνέχεια των 

όσων αναφέρθηκαν στην ομιλία του προέδρου της, ένα χρόνο πριν, εκδίδοντας οδηγία 

σύμφωνα με την οποία η εκτίμηση της ουσιαστικότητας από τους ελεγκτές θα πρέπει 

να βασίζεται τόσο σε ποσοτικά κριτήρια, κάτι που ίσχυε μέχρι τότε, όσο και σε 

ποιοτικές παραμέτρους όπως η παραβίαση των όρων δανειστικών συμβολαίων καθώς 

και οι επιπτώσεις των εκάστοτε παραποιήσεων σε συσχετισμό με τα κέρδη 1. 

 

1.2 Σκοπός της Διπλωματικής εργασίας 

 

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η παρουσίαση και 

ανάλυση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων ως βασικό μέσο πρόληψης της 

παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και κατ’ εξοχήν της απάτης, 

                                                           
1 Καζαντζής (2006), σελ.58 
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έχοντας ως κύριο σημείο αναφοράς την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Η εργασία 

είναι προσανατολισμένη στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, στον Κώδικα Δεοντολογίας 

αλλά και στο σύνολο των κανόνων που έχει εκπονήσει η Διεθνής Ομοσπονδία 

Λογιστών, οι οποίοι οριοθετούν την αντικειμενική και αμερόληπτη στάση, την οποία 

πρέπει να τηρεί ο ελεγκτής, κατά την διενέργεια του ελέγχου του. Η επισκόπηση σε 

μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, όπου ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν λειτούργησε ορθά, 

αποσκοπεί στην ανάδειξη της ανάγκης για πρόληψη της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

1.3  Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Η μελέτη των Διεθνών Προτύπων ελέγχου ως μέσο πρόληψης παραποίησης των 

οικονομικών αποτελεσμάτων, γίνεται διαμέσου της εξέτασης συγκεκριμένων 

ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία παρατίθενται παρακάτω: 

 Ποιος είναι ο ρόλος των  οικονομικών καταστάσεων και ο σκοπός του ελέγχου 

τους. 

 Ποιος είναι ο ρόλος και τα καθήκοντα του ελεγκτή. 

 Τι ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας περί ηθικής του ελεγκτή. 

 Ποια τα κίνητρα που ενθαρρύνουν την απάτη. 

 Πως πραγματοποιείται η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. 

 Ποιος είναι ο ρόλος του ελεγκτή στην παραποίηση των αποτελεσμάτων. 

Η προσέγγιση και απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων επιχειρείται από μελέτη 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, αλλά και από τη μελέτη περιπτώσεων (case studies). 

 

1.4  Ανάλυση Δομής 

 

Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια στα οποία παρουσιάζεται ο σκοπός των 

Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, η ευθύνη των Ορκωτών Ελεγκτών, η εννοιολογική 
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τοποθέτηση της απάτης καθώς και τα κίνητρα που την ενθαρρύνουν, αλλά και 

πρακτικές παραποίησης των  οικονομικών καταστάσεων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση άλλων 

μελετών και προσεγγίσεων, που ασχολήθηκαν με καίρια σημεία τα οποία αναλύονται 

και στην συγκεκριμένη εργασία 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται το θεσμικό πλαίσιο. Αρχικά παρουσιάζεται η 

έννοια και ο σκοπός των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και περιγράφονται τα πρότυπα 

που βοηθούν στην πρόληψη της παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων, στη 

συνέχεια γίνεται ανάλυση της  επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών, παρατίθεται η νομική ευθύνη των ελεγκτών τόσο απέναντι στην 

οικονομική οντότητα αλλά και έναντι τρίτων, ενώ τέλος αναφέρεται ο νόμος Sarbanes 

– Oxley, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των μηχανισμών ανίχνευσης και 

καταπολέμησης της λογιστικής απάτης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία ανίχνευσης της απάτης. 

Αρχικά προσεγγίζεται η εννοιολογική οριοθέτηση της απάτης αλλά και τα κίνητρα και 

οι παράγοντες που την ενθαρρύνουν, παρουσιάζεται ο τρόπος ανίχνευσης και 

διερεύνησής της με τα όσα ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, ενώ παρατίθενται και 

ενδεικτικά παραδείγματα αποφυγής ύπαρξης απάτης. Στη συνέχεια αναλύονται τα 

κίνητρα επηρεασμού των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, αλλά και οι 

διάφορες πρακτικές παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται κάποια από τα μεγαλύτερα εταιρικά 

σκάνδαλα, τα οποία αποτέλεσαν σημείο καμπής για την παγκόσμια οικονομία και 

συνετέλεσαν στην καθιέρωση νέων κανόνων διασφάλισης και ενίσχυσης της 

ανεξαρτησίας των ελεγκτών. 

Τέλος στο έκτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται τα κύρια 

συμπεράσματα που εξήχθησαν και με βάση αυτά προτείνονται σημεία για μελλοντική 

έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Οι Jibrin et al (2014) χρησιμοποιώντας το πρόσφατο παράδειγμα της κρίσης στον 

κλάδο των τραπεζών στην Νιγηρία, παραθέτουν θέματα προς προβληματισμό 

ενθαρρύνοντας αυτόν αναφορικά με τις σύγχρονες πρακτικές λογιστικής 

παρακολούθησης και το ρόλο των ελεγκτικών εταιρειών στην εταιρική κατάρρευση, 

προσφέροντας παράλληλα προτάσεις για τη μεταρρύθμιση και την ορθότητα της 

διαδικασίας του ελέγχου. Υποστηρίζουν ότι το βασικό μοντέλο που χρησιμοποιείται 

στην ελεγκτική είναι εσφαλμένο, δεδομένου ότι καθιστά τους ελεγκτές εξαρτημένους 

οικονομικά από τις εταιρείες. Επιπλέον θεωρούν πως η συμβατική προσέγγιση για την 

ποιότητα του ελέγχου είναι επίσης ανεπαρκής, δεδομένου ότι δίνει μικρή προσοχή, 

αφενός στην επιδίωξη του κέρδους μέσα από την οργανωτική δομή και αφετέρου στο 

κοινωνικό πλαίσιο του ελέγχου.  

Ο Abbasi (2012) αναφέρει σε άρθρο στην Journal MIS Quarterly το πρόβλημα 

της απάτης και προτείνει μία λύση επ’ αυτού. Κατά τα λεγόμενα του συγγραφέα η 

περίπτωση της οικονομικής απάτης μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του οργανισμού, αρνητικές συνέπειες για τους 

εργαζόμενους και τους επενδυτές της, καθώς και για την οικονομία στο σύνολό της. 

Αρκετές από τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες στην ιστορία των ΗΠΑ, στις οποίες 

εμπλέκονται επιχειρήσεις, ασχολούνται με μεγάλες απάτες, ως εκ τούτου υπήρξε 

σημαντική έμφαση στην ανάπτυξη των αυτοματοποιημένων προσεγγίσεων για την 

ανίχνευση της οικονομικής απάτης. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες μέθοδοι έχουν δεν 

έχουν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα απόδοσης και κατά συνέπεια η 

ανίχνευση της οικονομικής απάτης συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. 

Οι Rittenberg, Johnstone και Gramling (2012) αναφέρουν πολύ εύστοχα ότι η 

αγορές εξαρτώνται από την αξιόπιστη, ακριβή και αντικειμενική απεικόνιση των 

οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες δίνουν το αντιπροσωπευτικό πορτραίτο της 

οικονομικής θέσης κάθε επιχείρησης. Αν η αγορά δεν λάβει τα πραγματικά δεδομένα 

μιας επιχείρησης, χάνει την εμπιστοσύνη της προς αυτή και κατ’ επέκταση προς το 

σύστημα, με αποτέλεσμα να προβαίνει σε λήψη συντηρητικών αποφάσεων ή την 
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απώλεια χρημάτων. Επιπλέον η πολυπλοκότητα της παραπάνω κατάστασης αυξάνεται 

δεδομένου ότι οι εταιρείες προβαίνουν στην υιοθέτηση περισσότερο πολύπλοκων 

δομών, σε μια προσπάθεια να εναρμονιστούν με την τάση παγκοσμιοποίησης των 

αγορών, καθώς επίσης και ότι λογιστικές συναλλαγές λαμβάνουν μορφές πολλές φορές 

μη μετρήσιμες και με μεγάλες ιδιαιτερότητες. 

Οι  Duska και Ragatz (2011) εξετάζουν την ηθική συμπεριφορά που οφείλει να 

υποδεικνύει ο ελεγκτής κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού του έργου, ενώ αναλύουν τις 

πρακτικές ελέγχου από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, μετά την αποκάλυψη των 

οικονομικών σκανδάλων του 21ου αιώνα. 

Οι Gul και Goodwin (2010) υποστηρίζουν ότι από τη σκοπιά του κινδύνου 

βάσει του λογιστικού ελέγχου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει μια θετική σχέση, 

μεταξύ του βραχυπρόθεσμου χρέους και των ελεγκτικών απολαβών, επειδή το χρέος 

αυξάνει τον κίνδυνο ρευστότητας της επιχείρησης, τα κίνητρα της διοίκησης για την 

οικονομική εσφαλμένων αναφορών, καθώς και τον κίνδυνο του ελέγχου της 

επιχείρησης. 

Οι Asthana et al (2009) περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο την δημιουργηθείσα 

κατάσταση στον χώρο του ελέγχου και ειδικότερα περί της αμοιβής των ελεγκτών, μετά 

την εμφάνιση περιπτώσεων όπως η Enron, το σκάνδαλο Andersen και ο νόμος 

Sarbanes-Oxley. Σύμφωνα με αυτούς από το 2001, η αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών έχει 

αλλάξει δραματικά, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο υπόλοιπο κόσμο. Σκάνδαλα τα οποία 

εμπλέκουν μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις όπως η Enron και η WorldCom, 

υπογράμμισαν την ανάγκη για πιο εντατικούς ελέγχους. Επιπλέον, η πρόσθετη εργασία 

που απαιτείται από το νόμο Sarbanes-Oxley αύξησε τις δαπάνες στον έλεγχο των 

δημόσιων επιχειρήσεων. 

Οι  Bostick και Luehlfing (2007) διερευνούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν 

σε σχέση με το νομικό και κανονιστικό περιβάλλον, κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 

Σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου ο ελεγκτής απαιτείται να κατανοήσει το περιβάλλον 

της οικονομικής οντότητας, να εκτιμήσει τον κίνδυνο ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονομικών καταστάσεων, αλλά και να κατανοήσει το συνολικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. Όταν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι, ο ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει 

το επίπεδο αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. 

Ο ελεγκτής οφείλει να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα για την επίτευξη των στόχων που 
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σχετίζονται με την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 

αποδοτικότητας των εργασιών, καθώς και της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τους 

νόμους και κανονισμούς. 

Ο Rezaee (2005)  η λογιστική απάτη είναι η νόθευση των οικονομικών 

μεγεθών, οι σκοπίμως εσφαλμένες δηλώσεις ή διαστρεβλώσεις λογαριασμών, η 

εσκεμμένη παράβλεψη των λογιστικών κανόνων και αρχών, η χρήση τεχνασμάτων με 

σκοπό τη διαχείριση παράνομων κερδών, όπως και οι μεθοδεύσεις λογιστικών 

τεχνικών που βρίσκονται στα όρια των νόμων, αλλά  είναι εύκολο να μεταβληθούν. 

Οι Porter et al (2003) αναλύουν την σημασία του εξωτερικού ελέγχου επί τον 

οικονομικών καταστάσεων, ο οποίος είναι πραγματοποιείται από πρόσωπα τα οποία 

δεν σχετίζονται με την οικονομική οντότητα. Τα πρόσωπα τα οποία διενεργούν τον 

έλεγχο είναι ειδικά καταρτισμένα άτομα, τα οποία καθοδηγούν τον έλεγχο σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί . 

Ο Σπάθης (2002) αναφέρεται στην παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

αναφέρεται και τον σκόπιμο «χειρισμό» (manipulation) στοιχείων τους, όπως την 

υπερτίμηση στοιχείων του ενεργητικού, των πωλήσεων και των κερδών ή την 

υποτίμηση των υποχρεώσεων, των εξόδων ή των ζημιών με σκοπό να επιτευχθεί το 

επιθυμητό ύψος τους. Οι χειρισμοί αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αλλοίωση 

της ορθής εικόνας των οικονομικών καταστάσεων. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται 

ως μέσο  για την πραγματοποίηση των παραποιήσεων είναι η δημιουργική ή επινοητική 

λογιστική, με απώτερο σκοπό την εξομάλυνση των αποτελεσμάτων, μέσω εσφαλμένων 

λογιστικών καταχωρήσεων, είτε ωραιοποίηση και διαχείριση τους. 

Ο Cambarros (2000) εξετάζει την εξέλιξη της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης στην ευρωπαϊκή ένωση, η οποία θεωρεί πως είναι πιθανό να επηρεάσει 

την ποιότητα του ελέγχου στο μέλλον. Στην  ανάλυσή του παρουσιάζει το ενδιαφέρον 

της ευρωπαϊκής επιτροπής περί των ενοποιημένων λογαριασμών των εισηγμένων 

εταιρειών και την χρήση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου από αυτές. Υποστηρίζει πως 

η τάση για διεθνώς εναρμονισμένων με τα πρότυπα εκθέσεων, απαιτεί και την 

εναρμόνιση του λογιστικού ελέγχου με τα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η ποιότητα του ελεγκτικού έργου. 

Ο Roussey (1990) παρατηρεί την έμφαση της παγκόσμιας αγοράς για ανάπτυξη  

διεθνών λογιστικών, ελεγκτικών, και ηθικών προτύπων. Η παγκόσμια κοινότητα των 
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ορκωτών λογιστών, οι ρυθμιστικές αρχές, καθώς και άλλοι φορείς, ασκούν μεγάλη 

προσπάθεια για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προτύπων, που θα μπορούν να 

εφαρμοστούν σε παγκόσμιο, όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Η εναρμόνιση των προτύπων 

αυτών λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη προσοχή από τους συμμετέχοντες σε αυτές τις 

αγορές. Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα εκδίδονται από τη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου 

(IAPC) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, ενώ η κωδικοποιημένη βάση τους 

ολοκληρώθηκε και κυκλοφόρησε το 1994.  

Τα οφέλη από τη χρήση κοινών παγκόσμιων λογιστικών προτύπων, από τους 

συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων και των κοινών ελεγκτικών προτύπων από 

τους ελεγκτές της είναι μείζονος σημασίας. Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ISA) έχουν 

διανύσει πολύ δρόμο από την έναρξη της ανάπτυξής τους στα τέλη της δεκαετίας του 

1970. Ξεκίνησαν ως κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της διαδικασίας 

εναρμόνισης της IFAC με φορείς μέλη της. Η AICPA είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη 

της IFAC και έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες της από την ίδρυσή της. Κύριος 

στόχος της IFAC είναι η ενίσχυση και η περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου 

λογιστικού επαγγέλματος, μέσω των δραστηριοτήτων της στον τομέα της 

δεοντολογίας, της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα, της λογιστικής διαχείρισης, της 

τεχνολογίας, καθώς και του ελέγχου. Η IAPC έχει χρεωθεί με την ευθύνη να ενισχύσει 

και να επεκτείνει την παγκόσμια χρήση των ελεγκτικών προτύπων. Στόχος της είναι να 

βελτιώσει την ποιότητα και την ομοιομορφία της διεθνούς πρακτικής διαμέσου την 

χρησιμοποίησης των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, της έκδοσης οδηγιών για την 

ορθή χρησιμοποίηση αυτών. 

Όπως σημειώνει ο Gibbins (1988) η αξία της επαγγελματικής κρίσης 

προσδιορίζεται από τη σπουδαιότητα του κρινόμενου θέματος και την ποιότητα της 

κρίσης. Η κρίση αυτή επηρεάζει καθοριστικά το  αποτέλεσμα του ελέγχου, δηλαδή την 

έκφραση γνώμης. Ο όρος επαγγελματική κρίση, γενικότερα, και όχι μόνο στην 

Ελεγκτική, αναφέρεται στην κρίση προσώπων με εμπειρία, ευρεία παιδεία και 

εξειδίκευση. 

Ο Mattingly (1963) όντας επαγγελματίας ελεγκτής λογιστής και ένας εκ των 

πρώτων συμβούλων του Σώματος Ορκωτών Λογιστών της χώρας μας, καθορίζει ως 

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

οικονομικής μονάδας, την εξέταση  της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών που 
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διενεργήθηκαν, την ζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών, ως και την διενέργεια 

δοκιμαστικών επαληθεύσεων, ώστε να πεισθεί ο ελεγκτής για την ακρίβεια και αλήθεια 

των βιβλίων και των συνταχθεισών οικονομικών καταστάσεων.  

Οι Μautz και Sharat (1961) υποστήριξαν ότι οι πέντε έννοιες με κυρίαρχη θέση 

στη δομή της ελεγκτικής θεωρίας είναι τα ελεγκτικά τεκμήρια, η ανεξαρτησία, η 

επαγγελματική δεοντολογία, η προσήκουσα ελεγκτική επιμέλεια και η ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση. 

O Montgomery (1912) αναγνώρισε ότι ο έλεγχος αποσκοπεί στην επιβεβαίωση 

της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας, πέραν της 

αποτροπής λαθών και απατών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

3.1.1 Η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στην Ελλάδα 

 

Ακολουθώντας το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, η μορφή του ελέγχου 

διεθνοποιήθηκε με την υιοθέτηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τα Ελεγκτικά 

Πρότυπα (Auditing Standards) αποτελούν ένα ελεγκτικό πλαίσιο, το οποίο οριοθετεί 

τις αρχές και τις διαδικασίες εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου. Σύμφωνα με 

ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (0006/10), τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου εκδίδονται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου 

και Διασφάλισης (International Auditing and Assurance Standards Board -IAASB) της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants - IFAC). Η 

Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, η οποία ιδρύθηκε το 1977 στο Μόναχο της Γερμανίας 

από 63 επαγγελματικές ενώσεις ελεγκτών, είχε ως σκοπό την ισχυροποίηση του 

επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή σε παγκόσμιο επίπεδο με την ανάπτυξη προτύπων 

υψηλής ποιότητας, την συνεργασία και επικοινωνία των επαγγελματικών ενώσεων και 

συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

Η αρχική υιοθέτηση των ΔΠΕ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με την από 

22/10/2004 απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, με την 

οποία τέθηκαν σε υποχρεωτική εφαρμογή τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Ενώ η 

οριστική υιοθέτηση των ΔΠΕ έγινε με το άρθρο 24 του Ν.3693/2008, στο οποίο 

ορίζεται ότι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, αναλόγως με τη φύση τους, διενεργούνται 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης και Διεθνή 

Πρότυπα Συναφών Εργασιών.  

Το  Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης, τον Μάρτιο του 

2009, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του προγράμματός του για την αποσαφήνιση των 

προτύπων. Το IAASB έχει εκδώσει τα Αποσαφηνισμένα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
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(Clarified International Standards on Auditing), τα οποία έχουν εφαρμογή σε ελέγχους 

οικονομικών καταστάσεων από τον Δεκέμβριο του 2009. Τα πρότυπα αυτά έχουν ένα 

κοινό περίγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: Εισαγωγή, Γενικοί στόχοι του 

ελεγκτή, Ορισμοί, Απαιτήσεις, Εφαρμογή και λοιπό επεξηγηματικό υλικό. 

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με σκοπό την διευκόλυνση της 

εφαρμογής των Αποσαφηνισμένων Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, με εξουσιοδότηση 

της ΕΛΤΕ, μετέφρασε τα πρότυπα στην ελληνική γλώσσα, η οποία έχει εγκριθεί από 

την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate General for 

Translation). 

Η ελεγκτική αντιμετώπιση των ΔΠΕ, όπως παρουσιάζεται από την IFAC 

περιλαμβάνει τρία στάδια: 

 Εκτίμηση των κινδύνων. Στο στάδιο αυτό διενεργούνται διαδικασίες με σκοπό 

την εξεύρεση και την αξιολόγηση σημαντικών κινδύνων επί των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 Αντιμετώπιση των κινδύνων. Ο ελεγκτής αναπτύσσει και εκτελεί τις κατάλληλες 

διαδικασίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί σε επίπεδο 

οικονομικών καταστάσεων και ισχυρισμών της διοίκησης. 

 Αναφορά. Στο στάδιο αυτό γίνεται η διατύπωση και χορήγηση της έκθεσης 

ελέγχου, σύμφωνα με τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν συγκεντρωθεί από την 

παραπάνω διαδικασία αντιμετώπισης κινδύνων. 2 

Τα ΔΠΕ περιλαμβάνουν βασικές αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες, σε 

συνδυασμό με οδηγίες σε μορφή επεξηγηματικού και άλλου υλικού. Οι βασικές αρχές 

και ουσιαστικές διαδικασίες πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο του επεξηγηματικού 

και λοιπού υλικού, το οποίο παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή τους. 

Σε εξαιρετικές συνθήκες, ο ελεγκτής μπορεί να κρίνει αναγκαίο ότι μπορεί να αποκλίνει 

από ένα ΔΠΕ, με σκοπό να επιτύχει με αποτελεσματικότερο τον έλεγχο του. Στις 

περιπτώσεις αυτές πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την αιτία της παρέκκλισης 

του. Τα ΔΠΕ δεν παρακάμπτουν τους τοπικούς κανονισμούς που διέπουν τον έλεγχο 

των οικονομικών στοιχείων σε μία χώρα. Στο μέτρο που τα ΔΠΕ συμφωνούν με τους 

τοπικούς κανονισμούς σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, ο έλεγχος των οικονομικών ή 

                                                           
2 Λουμιώτης και Τζίφας, (2012), σελ.13-15 
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άλλων πληροφοριακών στοιχείων στη χώρα αυτή σύμφωνα με τους τοπικούς 

κανονισμούς, θα συμμορφώνεται αυτομάτως προς τα ΔΠΕ, το συναφές με αυτό το 

αντικείμενο. Στην περίπτωση που οι τοπικοί κανονισμοί διαφέρουν ή διίστανται προς 

τα ΔΠΕ, τα Σώματα-μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους ως 

μελών, όπως καθορίζονται από το Καταστατικό της IFAC, στο μέτρο που αφορούν στα 

ΔΠΕ.  3 

Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου αποσκοπούν στον ομοιόμορφο τρόπο ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων, προς επωφελεία  των χρηστών. Η κατηγοριοποίηση των 

προτύπων σε συνδυασμό με τα βασικά στάδια του ελέγχου, αναλύεται παρακάτω:  

Α) Αποδοχή Ελέγχου – Ευθύνες  

ΔΠΕ 200-299 Γενικές αρχές και ευθύνες 

Β) Σχεδιασμός Ελέγχου 

ΔΠΕ 300-402 Εκτίμηση κινδύνου και αντιδράσεις στους εκτιμώμενους κινδύνους 

Γ) Εκτέλεση Ελέγχου  

ΔΠΕ 500-599 Ελεγκτικά τεκμήρια 

ΔΠΕ 600-699 Χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων 

Δ) Αξιολόγηση ευρημάτων – Χορήγηση έκθεσης ελέγχου 

ΔΠΕ 450 Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου  

ΔΠΕ 700-799 Συμπεράσματα ελέγχου και αναφορά 

ΔΠΕ 800-899 Εξειδικευμένοι τομείς 

 

1000-1100 Οδηγίες Διεθνούς Ελεγκτικής Πρακτικής 

2000-2699 Διεθνή Πρότυπα για αναθέσεις Επισκόπησης 

3000-3699 Διασφαλιστικές αναθέσεις   

4000-4699 Διεθνή Πρότυπα Συναφών Υπηρεσιών 

                                                           
3 Καζαντζής (2006), σελ. 68 
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3.1.2 Σκοπός του Ελέγχου 

 

Η έννοια της εύλογης παρουσίασης (true and fair view) καθιερώθηκε διεθνώς από τη 

δεκαετία του 1970 και αφορά τόσο την Λογιστική, όσο και την Ελεγκτική. Η έννοια 

της εύλογης παρουσίασης εισήχθη στο ελληνικό νομικό πλαίσιο με την παράγραφο 2 

του άρθρου 42α στον Κ.Ν. 2190/1920 «οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής 

διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της 

εταιρείας. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 200, ο βασικός σκοπός του ελέγχου 

των οικονομικών καταστάσεων είναι η διατύπωση  γνώμης από τον ελεγκτή ως προς 

το αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, δηλαδή είτε σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε σύμφωνα με τα Εθνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, είτε σύμφωνα με κάποιο άλλο έγκυρο πλαίσιο λογιστικών αρχών, ειδικό για 

τις οικονομικές καταστάσεις. 

Ο έλεγχος παρέχει εύλογη διασφάλιση, όχι εγγύηση ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη κα παραλείψεις, δεν διασφαλίζει 

την μελλοντική βιωσιμότητα της οικονομικής οντότητας, αλλά ούτε την μελλοντική 

της αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα με την οποία η διοίκηση της εταιρείας 

φέρνει εις πέρας τις υποθέσεις της. 

Τα ΔΠΕ πραγματεύονται τους αντικειμενικούς στόχους, τις απαιτήσεις, το 

επεξηγηματικό υλικό που είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν το έργο του ελεγκτή 

στην απόκτηση εύλογης διασφάλισης. Ενώ ορίζουν τον ελεγκτή να συμπεριφέρεται με 

επαγγελματικό σκεπτικισμό και να ασκεί επαγγελματική κρίση σε ολόκληρη το 

σχεδιασμό και εκτέλεση του ελέγχου. Έτσι μεταξύ των άλλων ο ελεγκτής οφείλει να 

εντοπίζει και τα εκτιμά τους κινδύνους  από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε 

απάτη, είτε σε λάθος, στηριζόμενος στην κατανόηση της οικονομικής μονάδας, 

συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δικλίδων της. Οφείλει να αποκτά επαρκή και 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την ύπαρξη σημαντικών λαθών, μέσω του 

σχεδιασμού και της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων αντίδρασης στους 

προβλεπόμενους κινδύνους.  Αλλά και να σχηματίζει γνώμη για τις οικονομικές 
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καταστάσεις με βάση τα πορίσματα που προέκυψαν από τα αποκτηθέντα ελεγκτικά 

τεκμήρια  4. 

 

3.1.3 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ως μέσο πρόληψης της παραποίησης 
 

Ο ελεγκτής οφείλει να συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, 

προκειμένου να διατυπώσει γνώμη που θα βασίζεται σε αυτά. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 200 

ο ελεγκτής κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του ελέγχου, καλείται 

να ασκήσει επαγγελματική κρίση, με τον απαιτούμενο επαγγελματικό σκεπτικισμό, 

δηλαδή να εντοπίζει τους κινδύνους από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε 

απάτη, είτε σε λάθος. 

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 315 ο ελεγκτής πρέπει να εκτελέσει τις απαιτούμενες 

διαδικασίες με σκοπό να κατανοήσει την οικονομική οντότητα, το περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και το σύστημα εσωτερικών δικλείδων της. Η 

κατανόηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στον ελεγκτή, να εντοπίσει τους κινδύνους 

ουσιώδους σφάλματος, τόσο σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων, όσο και σε 

επίπεδο ισχυρισμού για κατηγορία συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασμών και 

γνωστοποιήσεων. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ως προς το ποιοι κίνδυνοι είναι 

σημαντικοί ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει εάν ο κίνδυνος είναι κίνδυνος απάτης, εάν 

σχετίζεται με σημαντικές οικονομικές συναλλαγές και αφορά ασυνήθεις συναλλαγές, 

να ερευνήσει την πολυπλοκότητα των συναλλαγών, την ύπαρξη συναλλαγών με 

συνδεδεμένα μέρη αλλά και το βαθμό υποκειμενικότητας αυτών. 

Οι διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνουν: α) συζητήσεις 

και συνεντεύξεις με τη διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας, διερευνώντας τους 

στόχους της διοίκησης σχετικά με την επίτευξη συγκεκριμένου ύψους κερδών, την 

εισαγωγή νέων προϊόντων, την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων, την βελτίωση 

του καθαρού κεφαλαίου κινήσεως, τον περιορισμό των εξόδων κτλ. β) αναλυτικές 

διαδικασίες, ως προς την ορθότητα των κονδυλίων που εμφανίζουν οι οικονομικές 

καταστάσεις, διαμέσου της εξέτασης λογιστικών και  ποιοτικών μεγεθών, όπως 

αναλύσεις αριθμοδεικτών και κοινών μεγεθών. Το ΔΠΕ 520 επιβάλλει τη διενέργεια 

                                                           
4 Λουμιώτης, και Τζίφας (2012), σελ. 35-36 
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αναλυτικών διαδικασιών κατά το στάδιο του σχεδιασμού του ελέγχου, με σκοπό τον 

εντοπισμό των περιοχών υψηλού κινδύνου για σφάλματα, όπως η διενέργεια ελέγχου 

για ασυνήθιστες συναλλαγές ασυνήθιστων υπολοίπων. γ) παρατήρηση και επιθεώρηση 

της επιχειρηματικής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, των περιουσιακών στοιχείων, 

των εγκαταστάσεων, των τάσεων της αγοράς, του επιπέδου ανταγωνισμού. 

Ο ελεγκτής  σύμφωνα με το ΔΠΕ 330, πρέπει να καθορίσει τις αντιδράσεις του, 

για να αντιμετωπίσει τους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω 

απάτης σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων αυτών, 

θα πρέπει να αξιολογήσει, εάν η επιλογή και εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρμόζει η εταιρεία, ενδέχεται να χαρακτηρίζονται από ενδείξεις παραπλανητικής 

χρηματοοικονομικής αναφοράς, που προκύπτει από προσπάθεια της διοίκησης να 

χειραγωγήσει τα κέρδη, διαμέσου περίπλοκων συναλλαγών και υποκειμενικών 

εκτιμήσεων. Το πρότυπο αυτό αναφέρει την ευθύνη του ελεγκτή για το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή γενικών αντιδράσεων για την αντιμετώπιση των εκτιμώμενων κινδύνων 

ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων και να σχεδιάσει και να 

εκτελέσει περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες των οποίων η φύση, ο χρόνος και η έκταση 

βασίζονται και ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς σε επίπεδο ισχυρισμού της 

διοίκησης. Επιπλέον το ΔΠΕ 330 απαιτεί από τον ελεγκτή να αποκτά πιο αξιόπιστα 

ελεγκτικά τεκμήρια όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου. Για να 

επιτευχθεί αυτό είτε πρέπει να αυξάνει τον αριθμό των τεκμηρίων ή να αποκτά 

τεκμήρια που είναι πιο αξιόπιστα, είτε και τα δύο. 

Το ΔΠΕ 500 αναφέρει πως οι επιβεβαιωτικές πληροφορίες που αποκτώνται από 

ανεξάρτητη πηγή της οικονομικής οντότητας, όπως οι εξωτερικές επιβεβαιώσεις, 

παρέχουν μεγαλύτερη διασφάλιση στον ελεγκτή, σε σχέση με τα τεκμήρια που 

προέρχονται από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. 

 Ακόμη ο ελεγκτής θα πρέπει να ενσωματώσει την αδυναμία σχηματισμού μιας 

πρόβλεψης, στην επιλογή της φύσης και της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών, είτε 

με την εκτέλεση ουσιαστικών διαδικασιών σε επιλεγμένα υπόλοιπα λογαριασμών και 

ισχυρισμούς που δεν ελέγχονται με άλλο τρόπο, είτε με την χρήση διαφορετικών 

μεθόδων δειγματοληψίας, είτε με την εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών άνευ 

προειδοποίησης. 
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Σημαντικό επίσης πρότυπο που συμβάλλει στην πρόληψη της παραποίησης του 

χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, είναι το ΔΠΕ 620 περί της χρησιμοποίησης της 

εργασίας εμπειρογνώμονα ελεγκτή. Το πρότυπο ορίζει ότι εμπειρογνώμονας είναι το 

άτομο ή ο οργανισμός που κατέχει εμπειρογνωμοσύνη σε τομέα άλλο από τη λογιστική 

ή ελεγκτική, του οποίου η εργασία σε αυτό τον τομέα χρησιμοποιείται από τον ελεγκτή 

για την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων. Το ΔΠΕ 620 

παρέχει καθοδήγηση για τον προσδιορισμό της ανάγκης πρόσληψης ή ανάθεσης σε 

ειδήμονα του ελεγκτή και τις ευθύνες του ελεγκτή όταν χρησιμοποιεί την εργασία 

ειδήμονα του ελεγκτή. Η εμπειρογνωμοσύνη μπορεί να περιλαμβάνει θέματα όπως η 

αποτίμηση σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων, γηπέδων και κτιρίων, ο 

αναλογιστικός υπολογισμός υποχρεώσεων που συνδέονται με ασφαλιστικά 

συμβόλαια, η εκτίμηση αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αποτίμηση των 

περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, η ερμηνεία συμβολαίων, νόμων και κανονισμών, 

καθώς και η ανάλυση σύνθετων ή ασυνήθιστων θεμάτων φορολογικής συμμόρφωσης. 

 

3.2 Επαγγελματική Δεοντολογία και Ηθική 

 

3.2.1 Επαγγελματική δεοντολογία και ηθική των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών 

 

Ο κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας καθορίζει στα μέλη των εκάστοτε 

οργανώσεων ένα σύνολο κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών, που προσδιορίζουν 

την συμπεριφορά των μελών τους κατά τη διάρκεια άσκησης του επαγγέλματός τους. 

Όλα σχεδόν τα επαγγέλματα,  στην σύγχρονη κοινωνία που διανύουμε, έχουν 

διαμορφώσει κανόνες ή κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας, οι οποίοι καθορίζουν 

για τα μέλη τους τι συνιστά ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά. 

Η εμπιστοσύνη του κοινού, των μετόχων, των επενδυτών αλλά και γενικότερα 

της επιχειρηματικής κοινότητας, στην αξιοπιστία των πορισμάτων του ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων, επιβάλλει σοβαρές υποχρεώσεις στους ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων συχνά δυσκολεύονται να 

αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών των ελεγκτών. Προσδοκούν όμως, ότι ο 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής είναι ένα πρόσωπο με επαγγελματική επάρκεια και 
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ακεραιότητα χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Αμερικανικού 

Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών (ΑΙΟΛ). Σύμφωνα με το ίδιο Ινστιτούτο, κάθε 

πρόσωπο που εισέρχεται στον κλάδο της ελεγκτικής, αποδέχεται την υποχρέωση να 

συμμορφώνεται σύμφωνα με τους κανόνες και της πεποιθήσεις αυτής, επιδεικνύοντας 

υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στην δεοντολογία και τα ελεγκτικά πρότυπα 

του επαγγέλματος. 

Η διαμόρφωση κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την καταξίωση και εξέλιξη του επαγγέλματος των ελεγκτών. Η 

έλλειψη ακεραιότητας κατά τη διάρκεια του ελέγχου θα είχε επιπτώσεις στο σύνολο 

του κλάδου.  Για την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη τέτοιων περιπτώσεων, η  Διεθνής 

Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC), διαμόρφωσε κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας και 

ηθικής, που περιλαμβάνει αρχές, κανόνες και πρακτικές οδηγίες που πρέπει να 

πληρούν: α) οι επαγγελματίες λογιστές ή ελεγκτές που είναι μέλη της IFAC, β) οι 

επαγγελματίες που ασκούν τον έλεγχο σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή μέσω 

ελεγκτικών εταιρειών και γ) οι επαγγελματίες που είναι υπάλληλοι επιχειρήσεων, 

λογιστές ή εσωτερικοί ελεγκτές.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 19 του ν.3693/08 οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά 

γραφεία οφείλουν να συμμορφώνονται με τον ισχύοντα κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας της IFAC εκτός των περιπτώσεων που η Επιτροπή, σύμφωνα με την 

κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2006/43/ΕΚ,  θεσπίσει μέτρα εφαρμογής βασιζόμενα επί των αρχών της 

επαγγελματικής δεοντολογίας. 

 

3.2.2 Βασικές αρχές του κώδικα δεοντολογίας της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Λογιστών 
 

Οι θεμελιώδεις αρχές του κώδικα δεοντολογίας είναι οι ακόλουθες: 

 Ακεραιότητα (integrity). Ο ελεγκτής οφείλει να είναι ευθύς, έντιμος και 

ανιδιοτελής, κατά τη διάρκεια άσκησης των ελεγκτικών του καθηκόντων. 

 Αντικειμενικότητα (objectivity). Η κρίση του ελεγκτή θα πρέπει να είναι δίκαιη, 

αμερόληπτη και απαλλαγμένη από προσωπικά συμφέροντα ή επιρροές τρίτων. 
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 Εμπιστευτικότητα (confidentiality). Ο ελεγκτής πρέπει να σέβεται τις 

πληροφορίες που περιέρχονται στη γνώση του κατά τη διάρκεια του ελέγχου και 

δεν θα πρέπει να γνωστοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε από τις πληροφορίες 

αυτές, χωρίς ειδική εξουσιοδότηση ή αν δεν συντρέχει ένα νόμιμο ή 

επαγγελματικό καθήκον. 

 Επαγγελματική συμπεριφορά (professional behavior). Ένας επαγγελματίας 

ελεγκτής θα πρέπει να δρα με συνέπεια, εφαρμόζοντας το πλαίσιο κανονισμών 

που του ορίζει το επάγγελμά του, αποφεύγοντας οποιαδήποτε διένεξη, η οποία 

θα έβλαπτε την εικόνα του επαγγέλματος.  

 Επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια (professional  competence and due care). 

Ο ελεγκτής οφείλει καθημερινά να εμπλουτίζει το πεδίο το γνώσεων και των 

ικανοτήτων του στο αντικείμενο της δουλειάς του, ώστε να παρέχει 

ανταγωνιστικές υπηρεσίες, αλλά και να εξασφαλίζει ότι παρέχει τα 

πλεονεκτήματα του σωστού επαγγελματισμού. Ενώ οφείλει και να 

συμμορφώνεται σύμφωνα με τα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα με τη δέουσα 

προσοχή. 

 Τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια. Ο ελεγκτής οφείλει να εκτελεί με δεξιότητα 

τις οδηγίες της ελεγχόμενης οντότητας, στο σημείο βέβαια που αυτές δεν 

βλάπτουν την ακεραιότητα και ανεξαρτησία του. 

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής λοιπόν, κατά τη διάρκεια του ελέγχου οφείλει να 

παρουσιάζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με επαγγελματική σοβαρότητα, 

ευσυνειδησία και ευθύνη για το δημόσιο συμφέρον 5. Καθώς λοιπόν οι εξωτερικοί 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα βασισθούν στην γνώμη του ελεγκτή 

σχετικά με την αξιοπιστία αυτών, ο ελεγκτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του κώδικα δεοντολογίας. 

 

3.2.3 Απειλές κατά των βασικών αρχών του κώδικα δεοντολογίας 
 

                                                           
5 Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 51-52 
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Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια άσκησης του επαγγέλματος τους, είναι πιθανό να έρθουν 

αντιμέτωποι με διάφορες απειλές (threats) οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε 

κίνδυνο την ανεξαρτησία τους.  

 Σύγκρουση οικονομικών ή άλλων συμφερόντων (Conflict of interest threats). Η 

απειλή οικονομικού συμφέροντος αναφέρεται στο ενδεχόμενο πρόσωπα τα οποία 

βρίσκονται στο άμεσο ή στενό οικογενειακό περιβάλλον του ελεγκτή και 

θεωρούνται εξαρτώμενα από αυτόν (γονείς, αδέλφια,  παιδιά), ενδέχεται να 

επηρεάσουν δυσμενώς τον ελεγκτή, κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

 Οικειότητα και φιλικές σχέσεις (Familiarity threats). Η απειλή αυτή προκύπτει 

όταν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, αναπτυχθούν φιλικές σχέσεις μεταξύ 

ελεγχόμενης εταιρείας και ελεγκτή. Μία τέτοιου είδους εξοικείωση με πρόσωπα 

της εταιρείας θα επηρέαζε την ανεξαρτησία του ελεγκτή ως προς την έκφραση 

της γνώμης του. 

 Συνηγορία (Advocacy threats). Η απειλή αυτή υφίσταται στην περίπτωση όπου 

ο ελεγκτής προασπίζεται σε τόσο έντονο βαθμό μια άποψη , ώστε η 

αντικειμενικότητα μιας μετέπειτα κρίσης του επί του θέματος, να περιορίζεται. 

 Αυτοεπισκόπηση (self-review threats). Η απειλή αυτή προκύπτει όταν ο 

επαγγελματίας ελεγκτής καλείται να κρίνει μία απόφαση, που είχε λάβει ο ίδιος 

κατά το παρελθόν. 

 Απειλές (Intimidation). Όταν ο ελεγκτής λόγω άμεσων ή έμμεσων προσωπικών 

απειλών αδυνατεί να εκφράσει αμερόληπτα τη γνώμη του, καθώς ασκούνται σε 

αυτόν καταστάσεις πίεσης, οι οποίες του θέτουν ηθικά διλήμματα, οπότε καλείται 

να επιλέξει σε λύσεις που δεν συνάδουν με την ακεραιότητά του. 

Προκειμένου να αποφευχθούν οι παραπάνω απειλές, έχουν ρυθμιστεί μέτρα 

προστασίας, είτε από το ίδιο το επάγγελμα, είτε από τη νομοθεσία, τα οποία έχουν ως 

σκοπό να προφυλάξουν τον ελεγκτή από ανεπιθύμητες ενέργειες. Συγκεκριμένα οι 

επαγγελματίες ελεγκτές θα πρέπει να έχουν ένα απαιτούμενο επίπεδο μόρφωσης, 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και εμπειρίας, να τηρούν τα επαγγελματικά πρότυπα 

εργασίας αλλά και να εφαρμόζουν εσωτερικές δικλίδες και κανόνες εταιρικής 

διακυβέρνησης, της επιχείρησης του πελάτη. 

Το είδος και η φύση των συνθηκών, κατά την άσκηση των επαγγελτικών 

καθηκόντων του ελεγκτή, παρουσιάζουν μεγάλο εύρος, με συνέπεια να καθιστούν 
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δύσκολη την πρόβλεψη κάθε δυνατής απειλής, σε σχέση με τις βασικές αρχές του 

κώδικα. Ο ελεγκτής κατά την διάρκεια του ελέγχου, καλείται να εντοπίσει τις 

περιπτώσεις εκείνες που δεν συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές του κώδικα και να 

ασκήσει επαγγελματική κρίση, με τον απαιτούμενο επαγγελματικό σκεπτικισμό. Να 

αξιολογήσει τις απειλές που προκύπτουν και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, που θα 

οδηγήσουν στην μείωση αυτών, σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο. Ενώ στην περίπτωση 

που είτε δεν λαμβάνονται, είτε δεν είναι εφικτή η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για 

τη μείωση των απειλών, εις βάρος των βασικών αρχών του κώδικα, τότε τίθεται ακόμη 

και το ενδεχόμενο παραίτησης του ελεγκτή από το συγκεκριμένο έργο. Από την άλλη 

πλευρά, κάποια ακούσια παραβίαση των ρυθμίσεων του κώδικα από τον ελεγκτή, 

αναλογιζόμενοι τη φύση και τη σημασία τους, ενδεχομένως να μην έθετε σε κίνδυνο 

τη συμμόρφωση με τις αρχές του κώδικα, εφόσον κατά τη γνωστοποίηση της 

παραβίασης ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

 

3.2.4 Έννοια της ανεξαρτησίας του ελεγκτή 

 

Πρωταρχική επιδίωξη του επαγγελματία ελεγκτή είναι η διασφάλιση ενός υψηλού 

βαθμού εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού και τρίτων προσώπων, σε ότι αφορά στην 

αξιολόγηση του αντικειμένου της υπηρεσίας (π.χ. χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

σύστημα εσωτερικών δικλείδων), διαδικασία η οποία καθορίζεται με βάση ορισμένα 

κριτήρια. Η επίτευξη αυτής της εμπιστοσύνης προέρχεται από την εκπεφρασμένη 

γνώμη του ίδιου του ελεγκτή. Θεμέλιος λίθος στις υπηρεσίες διασφάλισης (έλεγχο, 

επισκόπηση κτλ.), αποτελεί η ανεξαρτησία του ελεγκτή. Συγκεκριμένα ο κώδικας 

αναγνωρίζει ότι στις περιπτώσεις των ανωτέρω υπηρεσιών ο επαγγελματίας ελεγκτής 

οφείλει τόσο να είναι, όσο και να φαίνεται ανεξάρτητος στην έκφραση της γνώμης του 

επί θεμάτων δημοσίου συμφέροντος. 

Ιδεατά, ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο ορκωτός ελεγκτής παραμένει 

ανεπηρέαστος από κάθε οικονομική ή άλλη σχέση με την ελεγχόμενη εταιρεία 6. Με 

βάση τον κώδικα δεοντολογίας, αλλά και τη διεθνή βιβλιογραφία, η έννοια της 

ανεξαρτησίας χωρίζεται σε ανεξαρτησία στην σκέψη (independence in mind) και σε 

ανεξαρτησία στην εμφάνιση (independence in appearance). Ανεξαρτησία στην σκέψη 

                                                           
6 Καραμάνης (2008), σελ. 177 
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θεωρείται η ψυχική και πνευματική κατάσταση, η οποία επιτρέπει στον επαγγελματία 

ελεγκτή να παραμένει ανεπηρέαστος από επιρροές, οι οποίες θα μπορούσαν να 

επιδράσουν στην διαμόρφωση των αποφάσεών του. Δίνει τη δυνατότητα στον ελεγκτή 

να ενεργεί με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματικό σκεπτικισμό, 

χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα οποία ο  ελεγκτής προβαίνει στη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων. Ανεξαρτησία στην εμφάνιση υποδηλώνει ότι ο ορκωτός ελεγκτής 

αποφεύγει να εμπλακεί σε καταστάσεις και γεγονότα που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση 

το έργο και τον κώδικα δεοντολογίας του. Και οι δύο διαστάσεις της ανεξαρτησίας του 

ελεγκτή είναι αλληλένδετες και πρέπει να συνυπάρχουν, κατά τη διάρκεια του 

ελεγκτικού έργου. Εάν ο ελεγκτής χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία στη σκέψη, 

παραμένει δηλαδή ανεπηρέαστος κατά την έκφραση γνώμης του, αλλά δεν 

χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία στην εμφάνιση, το έργο του θα τεθεί υπό 

αμφισβήτηση, από τους χρήστες.  

Σύμφωνα με τον DeAngelo (1981), ως ποιότητα ελέγχου ορίζεται η κοινή 

πιθανότητα ότι ένας ελεγκτής θα ανακαλύψει ένα ουσιώδες σφάλμα στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και θα το αποκαλύψει στην σχετική έκθεση ελέγχου 

του. Η ποιότητα ελέγχου είναι άμεσα συνυφασμένη με τον παράγοντα της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Η πιθανότητα να ανακαλύψει ο ελεγκτής ένα ουσιώδες 

σφάλμα εξαρτάται από τις τεχνικές γνώσεις, αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση 

του εκάστοτε ελεγκτή. Το ενδεχόμενο όμως να το αποκαλύψει στην έκθεση ελέγχου, 

εξαρτάται από το βαθμό ανεξαρτησίας του σε σχέση με την εταιρεία. Ο ελεγκτής 

επιβάλλεται να παραμένει ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος, από ενδεχόμενες πιέσεις της 

εταιρείας να αποκρύψει ένα πρόβλημα. 

Περαιτέρω η έννοια της ανεξαρτησίας του ελεγκτή μπορεί να θεωρηθεί ότι 

θίγεται με την πρακτική ανταγωνισμού της «τιμολόγησης κάτω του κόστους» (low 

balling), κατά την οποία οι ελεγκτικές εταιρείες υποβάλλουν προσφορά για τον έλεγχο 

μιας εταιρείας, με χρηματική αμοιβή κάτω του κόστους. Υποστηρίζεται ότι οι 

ελεγκτικές εταιρίες εισπράττοντας χαμηλότερη αμοιβή, αποβλέπουν  στο να 

συμπληρώσουν τα συνολικά τους έσοδα, από την παροχή  αμιγώς ελεγκτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, προς την ελεγχόμενη εταιρεία. Προσφέροντας όμως 

υπηρεσίες κάτω του ελεγκτικού κόστους, διακυβεύεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή και 

δημιουργούνται ερωτήματα ως προς την ποιότητα του παρεχόμενου ελέγχου.  



23 
 

Σύμφωνα με την όγδοη ελεγκτική οδηγία 2006/43/ΕΕ/2006 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι ο επαγγελματίας ελεγκτής και 

ο φορέας ελέγχου, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας από τον πελάτη και δεν 

αναμιγνύονται στη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης. Συγκεκριμένα το άρθρο 42 περί 

ανεξαρτησίας, διασφαλίζει ότι οι νόμιμοι ελεγκτές που διενεργούν τον έλεγχο μιας 

εταιρείας α) επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο γραπτώς στην ελεγκτική επιτροπή την 

ανεξαρτησία τους έναντι της ελεγχόμενης οντότητας, β) γνωστοποιούν κάθε χρόνο 

στην ελεγκτική επιτροπή οποιεσδήποτε συμπληρωματικές υπηρεσίες παρείχαν στην 

ελεγχόμενη εταιρεία και γ) εξετάζουν από κοινού µε την ελεγκτική επιτροπή 

οποιεσδήποτε απειλές στην ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών και τις διασφαλίσεις 

που εφαρμόζονται για τον περιορισμό αυτών των απειλών, όπως τεκμηριώνονται από 

τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 

3 7. 

 

 3.3 Νομική ευθύνη των ελεγκτών 

 

Τα τελευταία χρόνια η πρακτική μας δείχνει ότι πλήθος φυσικών και νομικών 

προσώπων προσφεύγει στην δικαιοσύνη προκειμένου να αποκαταστήσει τυχόν αδικίες 

που έχουν υποστεί από δρώντες της αγοράς (επιχειρηματίες, ελεύθερους 

επαγγελματίες). 

Τροχοπέδη στην εμφάνιση των αδικιών που εμφανίζονται αποτελεί η 

εκπεφρασμένη, μέσω των αντικειμενικών οικονομικών καταστάσεων μιας 

επιχείρησης, αξιοπιστία και ποιότητα των υπηρεσιών του ελεγκτή. Τα τελευταία πέραν 

του γεγονότος ότι συμβάλλουν στην αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ ιδιοκτήτη και 

διοίκηση μιας επιχείρησης προβαίνει στην απεικόνιση μιας αντικειμενικής εικόνας της 

εταιρίας. Ένα στοιχείο το οποίο διασφαλίζει την εκπόνηση πραγματικών και όχι 

παραπλανητικών ή αναξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων είναι η νομική ευθύνη η 

οποία φέρει ο ελεγκτής απέναντι στον άμεσο πελάτη του και κατ’ επέκταση σε όλους 

                                                           
7 Ο∆ΗΓΙΑ 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τους υποχρεωτικούς 

ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, (2006), Άρθρο 42  

 



24 
 

τους χρήστες του τελικού αυτού προϊόντος του ελέγχου. Ο συνδυασμός της νομικής 

ευθύνης με την αντίστοιχη πειθαρχική διασφαλίζει με την μείωση εμφάνισης μη 

έννομων συμπεριφορών, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι εμφάνιση εξαιρέσεων. Στη 

συνέχεια θα γίνει μία προσπάθεια αποτύπωσης των υφιστάμενων ευθυνών (αστική, 

ποινική και πειθαρχική) με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο ελεγκτής στη διαδικασία 

του ελέγχου. 

 

3.3.1 Αστική ευθύνη 

 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία ο ελεγκτής ευθύνεται, χωρίς δυνατότητα 

τροποποίησης ή αποκλεισμού του ιδίου από την ευθύνη αυτή, για κάθε πταίσμα έναντι 

της εταιρίας με υποχρέωση αποζημίωσης αυτής (ΝΔ 2190/1920, αρ. 37,§3). Από τα 

ανωτέρω εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ο ελεγκτής φέρει την ευθύνη σε ατομικό και όχι 

σε συλλογικό επίπεδο ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που διενεργούν τον 

έλεγχο. Επιπλέον η μη διενέργεια επιμελούς ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 

αποτελεί αθέτηση των όρων της σύμβασης. 

Ωστόσο για την θεμελίωση ενός πταίσματος του ελεγκτή είτε από ηθελημένη 

ενέργεια είτε από παράλειψη, κρίσιμο γεγονός δεν αποτελεί η ελαφριά αμέλεια, αλλά 

η ύπαρξη δόλου ή βαριάς αμέλειας αυτού, συνεπικουρούμενα από την αποδεδειγμένη 

ζημία βάσει της χρήσης του πιστοποιητικού ελέγχου (Π.Δ. 226/92, αρ. 19). Ως εκ 

τούτου, θα ήταν λάθος να προσδοθεί υπαιτιότητα για το αλάθητο αλλά για αμέλεια, 

ασυνέπεια και απάτη προς οποιονδήποτε ο οποίος έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον. Η 

αποζημίωση δε η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία «δεν μπορεί να είναι ανώτερη 

του πενταπλασίου του συνόλου των εκάστοτε ετησίων αποδοχών του Προέδρου του 

Αρείου Πάγου, ή του συνόλου των αμοιβών του ευθυνόμενου Ορκωτού Ελεγκτή κατά 

την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, εφόσον οι τελευταίες υπερβαίνουν το 

προηγούμενο όριο». 

Επιπρόσθετα ενώ οι ορκωτοί ελεγκτές δεν εγγυώνται την ακρίβεια των μεγεθών 

των οικονομικών καταστάσεων, θεωρούνται ωστόσο υπεύθυνοι για την 

παραπλανητική εικόνα την οποία μπορεί να παρουσιάζουν προς τρίτους, οι 

ελεγχόμενες αυτές καταστάσεις. Η ευθύνη των ορκωτών προς τρίτα εκτός της 

επιχείρησης μέρη αναφέρεται στο άρθρο 19 του Π.Δ. 226/92 παρ. 2, όπου όπως 
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αναγράφεται αφενός αντιμετωπίζουν ποινή διαγραφής από το Μητρώο και αφετέρου 

υποχρεούνται για εξασφάλιση της αποζημίωσης οποιουδήποτε εκ των ζημιωθέντων 

των τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών) να έχουν σαφώς καθορισμένη (όχι 

κατώτερη του 150% του συνόλου των αμοιβών τις οποίες ο Ορκωτός Ελεγκτής έλαβαν 

κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και οπωσδήποτε όχι κατώτερη του 

δεκαπλάσιου των συνολικών εκάστοτε ετησίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου 

Πάγου) ασφαλιστική κάλυψη από νόμιμη ασφαλιστική εταιρία χώρας της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. 

Η ευθύνη του ελεγκτή για την ελεγκτική του εργασία εξακολουθεί να 

υφίστανται και μετά το πέρας των εργασιών και την υποβολή του πιστοποιητικού 

ελέγχου. Η παρακολούθηση του ελεγκτή προς την εταιρία οφείλει να είναι διαρκής 

προκειμένου εάν διαπιστώσει οποιαδήποτε αλλαγή στην οικονομική κατάσταση της 

εταιρίας, η οποία έρχεται σε αντιπαραβολή με την πρότερη διαπιστωθείσα εικόνα που 

περιγράφεται στην οικονομική κατάσταση, να προβαίνει στην τροποποίηση του 

πιστοποιητικού ελέγχου με κοινοποίηση αυτής σε εφημερίδες για την προστασία του 

επενδυτικού κοινού. 

Το παραπάνω προστατεύει τον ελεγκτή από το να τεθεί αυτός στη δυσμενή θέση 

να προβεί στην αποζημίωση τρίτων, μετόχων, πιστωτών, επενδυτών των οποίων τα 

συμφέροντα έβλαψε με πράξεις ή παραλείψεις του με βάση τα άρθρα 914 και 919 του 

Αστικού Κώδικα, σύμφωνα τα οποία «Ο παρά τον νόμον ζημιώσας άλλον υπαιτίως 

υποχρεούται εις αποζημίωσιν». 

Χαρακτηριστική περίπτωση δικαστικής διαμάχης, η οποία άπτεται τον τομέα 

της Αστικής ευθύνης του ορκωτού ελεγκτή, αποτελεί η περίπτωση κατάθεσης αγωγής 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, η 

οποία αξίωνε καταβολή αποζημίωσης ποσού 2,7 δις δραχμές από ορκωτό λογιστή, 

επειδή ο τελευταίος εν γνώση της πραγματικής εικόνας συγκεκριμένης τράπεζας, 

βεβαίωνε διαμέσου της Έκθεσης Ελέγχου, διαφορετική οικονομική κατάσταση της 

τράπεζας από την πραγματική. Συγκεκριμένα ο εναγόμενος δεν εξέφραζε καμία 

επιφύλαξη για την αντικειμενικότητα των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας 

Κρήτης στην οποία η αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού είχαν προβεί σε 

προθεσμιακή κατάθεση μέρους των διαθεσίμων του. Η υπόθεση εκδικάστηκε στον 

Άρειο Πάγο. 
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 Προκειμένου λοιπόν ο ελεγκτής να πραγματοποιήσει, με αποδεκτό τρόπο, το 

έργο που του έχει ανατεθεί μέσω της σύναψης σύμβασης οφείλει να τηρεί ορισμένα 

στάνταρ εργασίας για αποφυγή της αθέτησης της εν λόγω σύμβασης. Έτσι λοιπόν θα 

πρέπει ως πρώτο στάδιο εργασίας πριν την ανάληψη ενός ελέγχου να προβαίνει σε μια 

αυτοαξιολόγηση ώστε να αντιληφθεί αν διαθέτει ή όχι την απαιτούμενη κατάρτιση για 

την ανάληψη και επιτυχή περάτωση του συγκεκριμένου έργου ελέγχου. Εάν δεν την 

διαθέτει οφείλει να μην την αναλαμβάνει. Ακολούθως οφείλει να επιδεικνύει την 

επιδεξιότητα για την κατάρτιση που διαθέτει κατά την διενέργεια του ελέγχου. Το 

επιθυμητό αποτέλεσμα θα επιτευχθεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον μέσα από την 

ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης διερεύνησης  των αποδεικτικών στοιχείων που 

συλλέγει, αξιολογώντας αυτά με ιδιαίτερη προσοχή για την διαπίστωση της ορθότητάς 

και πληρότητας τους. Δεύτερον φροντίζοντας ο ίδιος ώστε η ομάδα ελέγχου του, να 

επιδεικνύει την εύλογη επιμέλεια κατά την διάρκεια του ελέγχου μέσα από την πιστή 

εφαρμογή των ελεγκτικών προτύπων, κανόνων και οδηγιών του Σώματος Ορκωτών 

Ελεγκτών. Ουδέποτε δεν επιτρέπεται ο ελεγκτής να είναι απόλυτα σίγουρος για το άνευ 

λαθών και παραλήψεων έργο του. Οφείλει ωστόσο να μεριμνά για την με οποιοδήποτε 

τρόπο μετριασμό αυτών. 

 

3.3.2 Ποινική ευθύνη 

 

Ο νόμος 2190/1920 ορίζει την ποινική ευθύνη του ελεγκτή, όταν αυτός παραβαίνει το 

καθήκον της μη παράνομης θεώρησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της 

εχεμύθειας και της δήλωσης κολλήματος διορισμού του ως ελεγκτή. Ειδικότερα το 

άρθρο 63β ορίζει ότι οι ελεγκτές ανωνύμων εταιρειών αν από αμέλεια θεώρησαν ως 

νόμιμο, υπολογισμό που καταρτίσθηκε παρά τις διατάξεις του νόμου και του 

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

χιλίων (1.000) ευρώ κατ' ελάχιστον ή με μία από τις ποινές αυτές. Σε περίπτωση όμως 

δόλου τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 57.  

Επιπρόσθετα υπάρχουν πλήθος διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας θεσπίζουν 

και υπερασπίζονται το επαγγελματικό απόρρητο υπέρ της ελεγχόμενης εταιρείας και 

υποχρεώνουν σε τήρηση εχεμύθειας τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, μια υποχρέωση που 

ισχύει έναντι πάντων. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 63γ παρ. 2 του νόμου 2190/1920 
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αναφέρει ότι για την παράβαση του καθήκοντος της εχεμύθειας επί όσων έχουν 

παρατηρηθεί σε μία εταιρεία κάθε ελεγκτής αντιμετωπίζει ποινή φυλακίσεως μέχρι 

τριών ετών. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις ελέγχου που πραγμα-

τοποιούνται στα πλαίσια των άρθρων 36 και 40 του ιδίου νόμου, δηλαδή από ε-

ξωτερικούς μη ορκωτούς ελεγκτές. Η παράβαση του άρθρου 63γ παρ. 2 επιφέρει εκτός 

από ποινική και αστική ευθύνη. Το θέμα της παράβασης του καθήκοντος της 

εχεμύθειας καλύπτει και το άρθρο 16 του ΠΔ 226/1992 το οποίο ορίζει ότι ο ορκωτός 

ελεγκτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια περί των όσων λαμβάνει γνώση 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Την υποχρέωση αυτή έχουν επίσης τόσο το 

ελεγκτικό όσο και το λοιπό προσωπικό που απασχολεί ο Ορκωτός Ελεγκτής. Αναφορά 

στην ποινική ευθύνη του ελεγκτή για παράβαση του καθήκοντος της εχεμύθειας κάνει 

και η διάταξη του άρ. 21 του ν. 3693/2008 με τίτλο «Εμπιστευτικότητα και 

επαγγελματικό απόρρητο», σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο των πληροφοριών και 

των εγγράφων στα οποία έχει πρόσβαση ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο 

προστατεύονται από τις εν ισχύ διατάξεις περί επαγγελματικού απορρήτου και τις 

ρυθμίσεις που προβλέπονται από τα ελεγκτικά πρότυπα.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ο ελεγκτής υποχρεούται να είναι εχέμυθος 

σχετικά με τα όσα υποπέσουν στην αντίληψη του κατά την διενέργεια του ελέγχου. Το 

ανωτέρω ισχυροποιείται μάλιστα από το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις 

πληροφορίες που συλλέγει (στοιχεία κόστους, όροι αγοράς, έκδοση μετοχών) είναι 

ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της επιχείρησης και τυχόν κοινοποίηση τους θα 

είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα αυτής καθώς και από το ότι η τήρηση 

του απορρήτου αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα στις σχέσεις μεταξύ του ελεγκτή και 

της επιχείρησης. Επιπλέον ο ελεγκτής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αυτές τις 

πληροφορίες για ίδιο όφελος ή όφελος τρίτων. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο της διαφύλαξης του επαγγελματικού απορρήτου ο 

ανεξάρτητος ελεγκτής πρέπει να διασφαλίζει ότι και το ελεγκτικό προσωπικό που 

λαμβάνει γνώση των εμπιστευτικών στοιχείων, άσχετα με το εάν αποτελείται ή όχι από 

μέλη του επαγγέλματος, θα είναι εχέμυθο. Τέλος σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες 

επέρχεται ανάγκη να ληφθεί η γνώμη προσώπων που δεν δεσμεύονται από το 

επαγγελματικό απόρρητο, θα πρέπει ο ελεγκτής να ενημερώσει, οπωσδήποτε, τον 

πελάτη του ειδάλλως σε περίπτωση αποκάλυψης δεδομένων των πρώτων σε τρίτους η 

ευθύνη θα επιρριφθεί στον ορκωτό ελεγκτή. 
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Ευνόητο ωστόσο παραμένει το γεγονός ότι η ευθύνη του ελεγκτή για εχεμύθεια 

δεν έχει να κάνει με πληροφορίες που δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται με διαφόρους 

τρόπους σε τρίτους, όπως Εφορία, Χρηματιστήριο, Τράπεζα της Ελλάδος, το Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών κτλ., και βεβαίως εφόσον η κοινοποίηση αυτή επιβάλλεται από το 

νόμο. 

Άλλη περίπτωση κατά την οποία ο ελεγκτής φέρει ποινική ευθύνη όταν 

αποσιωπά στοιχεία ή καταστάσεις τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις εξαίρεσης αυτού 

από την ανάληψη και πραγματοποίηση του έργου ελέγχου μιας εταιρείας, με απώτερο 

σκοπό την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή από την ελεγχόμενη εταιρία. 

Ειδικότερα σύμφωνα με τον ν. 2190/1920 (άρθρ. 63γ §3) ο ελεγκτής, ο οποίος 

εργάζεται ή αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρείας μέχρι δύο 

χρόνια πριν την ανάθεση του έργου του έλεγχο ή εργάζεται σε εταιρεία που ουσιαστικά 

διοικεί την προς έλεγχο εταιρεία, δεν δήλωσε κώλυμα ασκήσεως ελέγχου φέρει 

ποινική ευθύνη και τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών. 

Αντιπροσωπευτική υπόθεση ποινικής ευθύνης ορκωτών αποτελεί η υπόθεση 

Crazy Eddie, Inc. (1989), όπου οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας κατά την 

περίοδο 1984-1987 λανθασμένα εμφάνιζαν την επιχείρηση ως μια αναπτυσσόμενη 

εταιρεία. Όταν ο ιδρυτής και κύριος μέτοχος παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου, 

η νέα διοίκηση διαπίστωσε ότι οι οικονομικές καταστάσεις που εκδόθηκαν πριν και 

κατά τη διάρκεια των δημοσίων έγγραφων ήταν παραποιημένες. Συγκεκριμένα υπήρχε 

εκτιμώμενη έλλειψη αποθέματος ύψους €65 εκατ. και η καθαρή αξία της εταιρείας 

ήταν μόνο €7 εκατ. Η ανακάλυψη και διερεύνηση της απάτης έγινε ακόμη πιο δύσκολη, 

λόγω του ότι κάποια έγγραφα αλλάχθηκαν ή καταστράφηκαν λίγο πριν την αλλαγή της 

διοίκησης. Οι οικονομικές καταστάσεις είχαν παραποιηθεί με διάφορες μεθόδους, 

καθώς τα καθαρά έσοδα και τα αποθέματα είχαν διογκωθεί με ακατάλληλες λογιστικές 

πρακτικές. Εμπορεύματα που επιστράφηκαν στον παραγωγό είχαν καταχωρηθεί ως 

πωληθέντα, ενώ ορισμένα εμπορεύματα τα οποία ήταν έτοιμα για αποστολή στους 

πελάτες, είχαν χαρακτηριστεί σαν πωλήσεις. Τέλος, υπήρχαν πωλήσεις εμπορευμάτων 

προς τον ιδρυτή, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλήθηκαν σε άλλους. Με αυτό τον 

τρόπο, η εταιρεία είχε αυξήσει αδικαιολόγητα τις πωλήσεις της ανά κατάστημα. 

Απώτερος σκοπός της εταιρείας ήταν να υποστηρίξει την τιμή της μετοχής της.  
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Τα αποτελέσματα αυτής της απάτης επιβαρύνθηκαν οι μέτοχοι, οι οποίοι 

αγόρασαν τίτλους της εταιρείας πριν την αποκάλυψη της παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι μέτοχοι μήνυσαν την ελεγκτική εταιρεία, το διοικητικό 

συμβούλιο και κάθε υπεύθυνο, τονίζοντας ότι η ελεγκτική εταιρεία είχε παραβιάσει τις 

γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα ελεγκτικά πρότυπα, καθόσον απέτυχε να 

αποκαλύψει τις απάτες της εταιρείας. Το δικαστήριο καταδίκασε την ελεγκτική 

εταιρεία και έκρινε ότι οι μέτοχοι δεν χρειάζεται να αποδείξουν απάτη ή καθαρή 

αμέλεια παρά μόνο ό,τι κάθε ουσιώδης παραποίηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ήταν παραπλανητική. 

 

3.3.3 Πειθαρχική ευθύνη 
 

Τα περί των αρμοδιοτήτων ενάσκησης και της επίβλεψης των διαδικασιών του ελέγχου 

καθώς και της επιβολής πειθαρχικών ποινών στους παραβάτες ελεγκτές καθορίζονται 

σαφώς στο άρθρο 6 του ν. 3148/2003, σε συνδυασμό με την τροποποίηση που επήλθε 

με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) και το άρθρο 45 παρ. 2 του 

ν. 3693/2008 (Α΄ 174). Σύμφωνα με αυτά αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για τη 

διαπίστωση α) παραβάσεων της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει 

τις εργασίες των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών αποφάσεων της 

ΕΛΤΕ, του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας και των ελεγκτικών προτύπων 

ή των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας, β) περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς 

τις υποδείξεις που διατυπώνονται από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε) της 

ΕΛΤΕ συνεπεία της διενέργειας ποιοτικού ελέγχου και γ) την επιβολή κυρώσεων σε 

βάρος τους, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της ΕΛΤΕ. 

Επιπλέον το Π.Δ. 2226/92, άρθρο 22, ορίζει για την πειθαρχική ευθύνη των 

ελεγκτών ότι στο πειθαρχικό συμβούλιο παραπέμπεται με απόφαση του Εποπτικού 

Συμβουλίου, ο Ορκωτός Ελεγκτής ή Επίκουρος ή Δόκιμος ή Ασκούμενος Ορκωτός 

Ελεγκτής για: 

α)    Πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του.  

β) Ανάρμοστη συμπεριφορά, στην οποία περιλαμβάνεται και η 

διαπραγμάτευση της αμοιβής του υποχρεωτικού ελέγχου. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/111
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/114
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
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γ)  Οιαδήποτε παράβαση του νόμου ή κανονιστικής διατάξεως ή των 

δεοντολογικών κανόνων που αναφέρονται στην επαγγελματική του κατάσταση και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόβλεψη της νομοθεσίας για την περίπτωση 

διαπίστωσης της τέλεσης παράβασης από νόμιμο ελεγκτή, που διενεργεί 

υποχρεωτικούς ελέγχους στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου. Σε αυτή 

την περίπτωση η ευθύνη του  νόμιμου ελεγκτή δεν αναιρεί την τυχόν συνολική 

πειθαρχική ευθύνη του ελεγκτικού γραφείου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το Εποπτικό Συμβούλιο κρίνει ότι το 

αποδιδόμενο στο μέλος του Σώματος παράπτωμα είναι ελαφρύ και δεν οφείλεται σε 

δόλο ή βαρεία αμέλεια αυτού δύναται αντί της παραπομπής να προβεί σε αυστηρές 

συστάσεις. Σε περίπτωση υποτροπής η παραπομπή είναι υποχρεωτική.  

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εφόσον προκύψει πράξη παραπομπής, ερευνά την 

υπόθεση και εφόσον διαπιστώσει την ενοχή του εγκαλουμένου δύναται να επιβάλει  τις 

ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις: 

α) Επίπληξη 

β) Κοινοποίηση συστάσεων λήψης συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την 

διασφάλιση της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου προσώπου με την κείμενη νομοθεσία, 

εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται στο ελεγχόμενο πρόσωπο. Τυχόν μη 

συμμόρφωση του ελεγχόμενου προσώπου προς σύσταση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ συνιστά αυτοτελές 

πειθαρχικό παράπτωμα.  

γ) Προσωρινή απαγόρευση διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων των ατομικών 

ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων, τόσο του δημοσίου 

ενδιαφέροντος όσο και άλλων, (όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ της 

ΕΛΤΕ) για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες. 

δ) Πρόστιμο ύψους έως 1.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το Δ.Σ της 

ΕΛΤΕ δύναται να επιβάλλει πρόστιμο ύψους έως 2.000.000 ευρώ. Ειδικότερα στην 

περίπτωση επιβολής προστίμου σε νομικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα διενέργειας 

υποχρεωτικών ελέγχων, το επιβαλλόμενο πρόστιμο δύναται να ανέλθει μέχρι ποσό ίσο 

με το δεκαπλάσιο της αμοιβής που τιμολογήθηκε στην ελεγχόμενη οντότητα κατά τη 
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διάρκεια της οικονομικής χρήσης κατά την οποία τελέσθηκε η παράβαση και 

προέρχεται από κάθε είδους ελεγκτική εργασία. 

ε) Προσωρινή αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας για χρονικό διάστημα έως 

δύο (2) έτη. 

στ) Οριστική (παύση) αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας και διαγραφή από 

το Μητρώο Ελεγκτών 8. 

 

3.4 Ο νόμος Sarbanes-Oxley 

 

Τα τεράστια οικονομικά σκάνδαλα που ξέσπασαν κυρίως στις ΗΠΑ από αξιόπιστες 

εταιρίες, κλόνισαν τον κόσμο των επενδυτών και οδήγησαν στον επαναπροσδιορισμό 

των κανόνων λογιστικής και ελέγχου των εταιριών. Ο νόμος του Αμερικάνικου 

Κογκρέσου, Sarbanes-Oxley ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2002, δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στο πληροφοριακό περιεχόμενο των δημοσιευόμενων οικονομικών 

καταστάσεων και της χρηματοοικονομικής ενημέρωσης των επενδυτών σχετικά µε την 

αποδοτικότητα της επιχείρησης.  

Κύρια επιδίωξη του νόμου αυτού είναι να εξαλειφθούν οι περιπτώσεις 

χειραγώγησης των αποτελεσμάτων και ελλιπούς ενημέρωσης προς τους επενδυτές. Ο 

νόμος αντιλαμβανόμενος του ότι η ύπαρξη ποιότητας και αξιοπιστίας στην 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς και την προσέλκυση ξένων επενδυτών και 

κεφαλαίων, προσβλέπει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις 

λειτουργίες της αγοράς, καθορίζοντας τους όρους σύμφωνα µε τους οποίους μπορεί να 

διακοπεί ή να απαγορευτεί η παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών ή 

χρηματοοικονομικών συμβουλών 

Ο νόμος Sarbanes - Oxley προβαίνει α) στον διαχωρισμό του ρόλου της 

διοίκησης ως αντιπροσώπου των μετόχων και διαχειριστή των συμφερόντων αυτών, β) 

στον επαναπροσδιορισμό των σχετικών διατάξεων µε τον διορισμό των ελεγκτών και 

τις απολαβές τους, γ) ορίζει ως καθήκον των γενικών και οικονομικών διευθυντών να 

                                                           
8 Καζαντζής (2006), σελ. 479-507 
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βεβαιώνουν την ορθότητα και ακρίβεια των δημοσιευόμενων οικονομικών 

καταστάσεων καθώς και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου, προσδίδοντας στα ανώτερα στελέχη ατομική ευθύνη για την ακρίβεια και την 

πληρότητα των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. Δ) ελέγχει τη χορήγηση 

δανειακών κεφαλαίων προς τα στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο των εισηγμένων 

εταιρειών, καθώς και τις κινήσεις του χαρτοφυλακίου των  στελεχών που διαθέτουν 

εσωτερική πληροφόρηση.  Τέλος ο νόμος Sarbanes - Oxley θέτει τις βάσεις για την 

ανεξαρτησία των ελεγκτών και ρυθμίζει θέματα σχετικά µε ζητήματα σύγκρουσης 

συμφερόντων. Επιπρόσθετα,  ενθαρρύνει την πραγματοποίηση έρευνας για 

ενδεχόμενες παραβιάσεις του νόμου από επιχειρήσεις και ελεγκτές.  

Στο ανωτέρω πλαίσιο και πάντα με γνώμονα την πάταξη του φαινομένου της 

παραποίησης των οικονομικών στοιχείων με σκοπό της αποκόμιση προσωπικού 

οφέλους των εταιριών, ο νόμος Sarbanes - Oxley προβλέπει συγκεκριμένες ποινές 

σχετικά µε την παραποίηση των λογιστικών μεγεθών ή την επέμβαση στα 

χρηματοοικονομικά αρχεία και βάσεις δεδομένων, ενώ παρέχει προστασία στα στελέχη 

εκείνα που αποκαλύπτουν παρατυπίες και παρανομίες. Παράλληλα, αυξάνει τις 

σχετικές ποινές και συστήνει ισχυρότερες οδηγίες και ανασταλτικούς μηχανισμούς. 

Τέλος, χαρακτηρίζει την εταιρική απάτη και αλλοίωση των αποτελεσμάτων ως ποινικά 

αδικήματα, τα οποία και συνδέει µε αντίστοιχες ποινές. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω λειτουργεί καταλυτικά στο να  επιτευχθεί η 

πληρέστερη επίβλεψη της διαδικασίας πραγματοποίησης του ελέγχου και η καλύτερη 

οργάνωση και καταχώρηση των διαφόρων λογαριασμών και λοιπών λογιστικών 

μεγεθών. Στο ανωτέρω πλαίσιο συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλύτερη κατανόηση 

των κινδύνων που συνδέονται µε την διαδικασία του λογιστικού ελέγχου, αλλά και της 

ανάγκης να βελτιωθούν οι διαδικασίες ελέγχου, µε σκοπό να μειωθούν οι κίνδυνοι 

αυτοί. Τέλος λειτουργεί επικουρικά στον άξονα της βελτίωσης της τεκμηρίωσης και 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της διαδικασίας του ελέγχου, 

γεγονός που θα βοηθήσει στην περαιτέρω συστηματοποίηση της όλης διαδικασίας, 

αλλά και στην μεγιστοποίηση του οφέλους για όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα 

μέρη.  

Με τον νόμο Sarbanes - Oxley, επέρχεται εξοικείωση µε την έννοια και την 

χρησιμότητα του ελέγχου, και τονίζεται η ανάγκη της παροχής διαβεβαίωσης 

(assurance) στους επενδυτές σχετικά µε την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων 

και τις πραγματικές προοπτικές της επιχείρησης. Είναι απαραίτητο, τα στελέχη να 



33 
 

κατανοήσουν την φύση και τα χαρακτηριστικά των λειτουργιών και συναλλαγών της 

επιχείρησης, προκειμένου να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τα σημεία στα οποία θα 

μπορούσαν να προκύψουν λάθη. Ο νόμος δίνει μεγάλη έμφαση στον έλεγχο των 

μηχανισμών ανίχνευσης και καταπολέμησης της λογιστικής απάτης, αλλά και 

προστασίας και διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και των 

συμφερόντων των μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της 

επιχείρησης, αλλά και οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και εξελίξεις 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9  http://www.section404.org 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

 

 

Κατά τη διάρκεια των χρόνων, ολοένα και πληθαίνει η άποψη πως οι επιχειρήσεις, 

άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, καταρτίζουν και δημοσιεύουν τις 

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, όχι σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, αλλά 

σύμφωνα με τα συμφέροντα της εκάστοτε διοίκησης των επιχειρήσεων. Δεν είναι λίγες 

οι περιπτώσεις, όπου η τελευταία επεμβαίνει πάνω στους λογαριασμούς, είτε 

εκμεταλλευόμενη τα κενά των λογιστικών αρχών και της σχετικής νομοθεσίας, είτε 

παραβαίνοντας κανόνες και νόμους, σε μια προσπάθεια να χειραγωγήσει τις αποφάσεις 

των χρηστών, προς εκείνη την κατεύθυνση η οποία εξυπηρετεί καλύτερα τους δικούς 

της στόχους. Η επέμβαση αυτή καλείται Επινοητική Λογιστική και αποτελεί θέμα 

εξαιρετικής σπουδαιότητας, καθώς αποτελεί ένα πρόβλημα μείζονος σημασίας. Η 

άσκησή της από τις επιχειρήσεις οδηγεί τους χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, όχι μόνο σε εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με τη οικονομική 

κατάσταση της εταιρείας, αλλά μπορεί και να τους οδηγήσει σε λανθασμένες 

οικονομικές αποφάσεις. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της επίλυσης του ανωτέρου προβλήματος, 

οι επαγγελματίες λογιστές-ελεγκτές έχουν θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές με 

σχετικές οδηγίες, που ως απώτερο σκοπό έχουν την μείωση του συγκεκριμένου 

φαινομένου. Ομοίως και στις ΗΠΑ έχουν συσταθεί αρμόδια σώματα, που στοχεύουν 

στον περιορισμό και στην εξάλειψη της αθέμιτης Επινοητικής Λογιστικής, δηλαδή της 

λογιστικής που παραβαίνει λογιστικούς κανόνες και νόμους του κράτους. Στην Ελλάδα 

το φαινόμενο της Επινοητικής Λογιστικής βρίθει περιπτώσεων, όπως αποδεικνύεται 

από τις Παρατηρήσεις στις Εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών λογιστών. Δεδομένου του 

γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις επιθυμούν να αναβαθμίσουν το status quo τους, με 

την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, γεγονός που προϋποθέτει την 

παρουσίαση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων, εύκολα συμπεραίνει κάποιος ότι η 

άσκηση της Επινοητικής Λογιστικής λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη έκταση, με 

ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία. 
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Οι τεχνικές άσκησης της επινοητικής λογιστικής αποτελούν συνάρτηση τριών 

παραγόντων: α) των αδυναμιών και κενών των λογιστικών κανόνων και νόμων που 

ρυθμίζουν την κατάρτιση και παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων, β) της 

εφευρετικότητας και γ) του βαθμού έλλειψης ήθους και υπευθυνότητας των υπευθύνων 

κατάρτισης και δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων. 

 

4.1 Εννοιολογική οριοθέτηση της Απάτης 

 

Το λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας ορίζει την απάτη ως οποιαδήποτε παραπλανητική 

πράξη που έχει ως σκοπό τη δυσανάλογη ωφέλεια. Στα πλαίσια ενός οικονομικού 

περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240 ως απάτη ορίζεται μα 

εκ προθέσεως ενέργεια, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα της οικονομικής οντότητας, 

η οποία αποσκοπεί στην παραπλάνηση, για την απόκτηση ενός μη δίκαιου ή 

παράνομου πλεονεκτήματος. Η απάτη είτε πρόκειται περί παραπλανητικών 

οικονομικών καταστάσεων, είτε υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων , σύμφωνα με 

το τρίγωνο της απάτης (the fraud triangle) επηρεάζεται από τις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

 Κίνητρο ή Πίεση, την οποία δέχονται τα στελέχη των επιχειρήσεων από την  

διοίκηση της οικονομικής οντότητας, χρησιμοποιώντας πηγές εντός ή εκτός 

μονάδας, με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση του χρηματοοικονομικού 

αποτελέσματος. Μερικές από τις πιέσεις που ωθούν τα στελέχη των 

επιχειρήσεων στη διάπραξη απάτης είναι: η ψύχωση για επιτυχία, οι 

προσωπικές οικονομικές απώλειες, τα υψηλές προσωπικές οικονομικές 

υποχρεώσεις.` 

 Ευκαιρία, για διάπραξη απάτης όταν οι συνθήκες το ευνοούν. Η παρουσία 

αποκεντρωμένης διοίκησης, περίπλοκων συναλλαγών, μη οργανωμένου 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, έλλειψης ηθικής καθοδήγησης και ηγεσίας 

συντελούν στη δημιουργία περιβάλλοντος που μπορούν να παραποιηθούν οι 

οικονομικές καταστάσεις, 

 Εκλογίκευση- Εξορθολογισμός της απάτης από άτομα που έχουν αυτή τη 

δυνατότητα. Το σύνολο των αντιλήψεων και πεποιθήσεων κάποιων ατόμων, 
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τους καθιστά ικανούς να παραποιήσουν την αλήθεια εν γνώσει τους. Ενώ και 

άτομα καθόλα έντιμα, υπό συνθήκες πίεσης μπορούν να διαπράξουν απάτη 

 

4.1.1 Απάτη προς όφελος της επιχείρησης 
 

Η διοικήσεις των εταιρειών θέλοντας  να αυξήσουν την οικονομική θέση της εταιρείας, 

χρησιμοποιούν μεθόδους υπερεκτίμησης του αποτελέσματος, των πωλήσεων και του 

ενεργητικού τους  ή υποτιμήσεως των δαπανών και υποχρεώσεων τους. Ενδεικτικές 

περιπτώσεις αποτελούν η παραποίηση των λογιστικών αρχείων βάσει των οποίων 

καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις, όπως οι πωλήσεις μη υπαρκτών στοιχείων 

ενεργητικού, η εσφαλμένη παρουσίαση ή αποτίμηση των συναλλαγών, οι εσφαλμένες 

πολιτικές τιμολόγησης των εσωτερικά μεταφερόμενων τιμών για αγαθά που 

ανταλλάσσονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, η εκούσια παράλειψη 

πληροφοριών που θα βελτίωναν την εικόνα της εταιρείας στους τρίτους, αλλά και 

δραστηριότητες που θα παραβίαζαν κάποιο κυβερνητικό νόμο , κανονισμό ή 

συμβόλαιο. 

 

4.1.2 Απάτη εις βάρος της επιχείρησης 
 

Απάτη εις βάρος της επιχείρησης μπορεί να διαπραχθεί από πρόσωπα που ανήκουν 

τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι εσωτερικοί 

δράστες έχουν την δυνατότητα να παραποιήσουν τα αποθέματα της εταιρείας, 

καθιστώντας τα ως άχρηστο υλικό, να παραποιήσουν τιμολόγια των προμηθευτών, 

αλλά και να προβούν σε κλοπή περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Από την άλλη 

πλευρά εξωτερικούς δράστες αποτελούν οι προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να 

τιμολογήσουν χωρίς να έχουν προβεί σε παράδοση. Ενώ απάτη εις βάρος της 

επιχείρησης αποτελεί και η δωροδοκία των υπαλλήλων από προμηθευτές είτε πελάτες. 

 

4.2 Κίνητρα και παράγοντες που ενθαρρύνουν την απάτη 
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4.2.1 Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με σφάλματα που 

αφορούν παραπλανητική χρηματοοικονομική αναφορά 

 

Κίνητρο ή Πίεση: 

 Κίνδυνος επηρεασμού της κερδοφορίας της επιχείρησης, από τις 

χρηματοοικονομικές συνθήκες του κλάδου και της οικονομίας γενικότερα 

Τέτοιες περιπτώσεις επηρεασμού αποτελούν: το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού ή ο 

κορεσμός στην αγορά, με συνέπεια τη μείωση των περιθωρίων κέρδους, οι αλλαγές 

που μπορεί να επέλθουν στην τεχνολογία, η απαξίωση των προϊόντων ή μεταβολή στα 

επιτόκια, η μείωση της ζήτησης των καταναλωτών με συνέπεια την πτώση του κλάδου 

και της οικονομίας γενικότερα, οι πιθανές λειτουργικές ζημίες που θα καταστήσουν 

την εταιρεία υπό πτώχευση, κατάσχεση ή επιθετική εξαγορά, οι αρνητικές ταμειακές 

ροές από τις λειτουργίες ή αδυναμία δημιουργίας ταμειακών ροών, ενώ 

παρουσιάζονται κέρδη και αύξηση κερδών, η ταχεία ανάπτυξη ή ασυνήθης 

κερδοφορία, σε σύγκριση με εταιρείες του κλάδου και οι νέες λογιστικές πολιτικές, 

βάσει νόμου ή κανονιστικές απαιτήσεις. 

 Άσκηση πίεσης προς τη διοίκηση, από τρίτα μέρη, με σκοπό την εκπλήρωση 

συγκεκριμένων προσδοκιών 

Τα φαινόμενα αυτά προέρχονται από: τις προσδοκίες κερδοφορίας (επιθετικές ή μη 

ρεαλιστικές), οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο αναμενόμενο επίπεδο των αναλυτών, 

επενδυτών, σημαντικών πιστωτών ή άλλων εξωτερικών μερών, όπως τα υπερβολικά 

αισιόδοξα δελτία τύπου ή μηνύματα στην ετήσια οικονομική έκθεση. Η ανάγκη 

επιπλέον χρηματοδότησης από ίδια ή ξένα κεφάλαια για να διατηρηθεί η 

ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, η προσδοκία εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας 

στο χρηματιστήριο ή η αποπληρωμής χρέους. Οι αρνητικές επιπτώσεις της 

παρουσίασης αρνητικών αποτελεσμάτων, σε περιπτώσεις συνένωσης επιχειρήσεων ή 

αναθέσεις συμβάσεων. 

  Η προσωπική οικονομική κατάσταση των μελών της διοίκησης, απειλείται από 

την οικονομική επίδοση της οικονομικής μονάδας 

Αυτή η περίπτωση απάτης συντρέχει όταν: υπάρχουν σημαντικά 

χρηματοοικονομικά συμφέροντα στην οικονομική μονάδα, οι πρόσθετες αμοιβές, τα 
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δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών, και ρυθμίσεις βάσει κερδών) εξαρτώνται από την 

επίτευξη επιθετικών στόχων για την τιμή της μετοχής, τα λειτουργικά αποτελέσματα, 

τη χρηματοοικονομική θέση, ή τις ταμιακές ροές, υπάρχουν προσωπικές εγγυήσεις για 

υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας. 

 Η άσκηση πίεσης προς τη διοίκηση για εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων 

πωλήσεων ή κερδοφορίας. 

 

Ευκαιρίες 

 Η φύση του κλάδου ή των λειτουργιών της επιχείρησης δίνουν τη δυνατότητα 

εμπλοκής σε παραπλανητική χρηματοοικονομική αναφορά  

 
Τέτοιες περιπτώσεις επηρεασμού αποτελούν: οι σημαντικές συναλλαγές με 

συνδεδεμένα μέρη που δεν εντάσσονται στη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ή με συνδεδεμένες που δεν ελέγχονται ή ελέγχονται από άλλη 

ελεγκτική εταιρεία, η ικανότητα της επιχείρησης να θέτει όρους ή προϋποθέσεις σε 

προμηθευτές ή ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες, βασιζόμενη στην ισχυρή της 

παρουσία στον κλάδο, με συνέπεια την διενέργεια μη ενδεδειγμένων συναλλαγών, οι 

ασυνήθεις ή εξαιρετικά περίπλοκες συναλλαγές, ιδιαίτερα κατά το τέλος της χρήσης, 

η διεξαγωγή , η χρήση ενδιάμεσων επιχειρήσεων για τις οποίες δεν φαίνεται να 

υπάρχει σαφής επιχειρηματική αιτιολόγηση, οι τραπεζικοί λογαριασμοί ή 

δραστηριότητες θυγατρικών σε δικαιοδοσίες "φορολογικών παραδείσων" για τα οποία 

δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής επιχειρηματική αιτιολόγηση. 

 

 Μη αποτελεσματική παρακολούθηση της διοίκησης  

Λόγω επικράτησης ενός προσώπου ή μιας μικρής ομάδας στη διοίκηση, χωρίς 

ανάλογες δικλίδες, ανεπαρκούς εποπτείας από τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα 

με τη διακυβέρνηση επί της διαδικασίας κατάρτισης της χρηματοοικονομικής 

αναφοράς και επί των εσωτερικών δικλίδων. 

 

 Πολυπλοκότητα ή αστάθεια στην οργανωτική δομή της εταιρείας 
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Διότι συντρέχει δυσκολία καθορισμού της οργάνωσης ή των ατόμων που έχουν 

τον έλεγχο της οικονομικής μονάδας, υπάρχει περίπλοκη οργανωτική δομή, η οποία 

περιλαμβάνει ασυνήθεις νομικές ή διοικητικές γραμμές εξουσίας, τακτική αλλαγή 

ανώτερων στελεχών της διοίκησης, νομικών συμβούλων, ή εκείνων που είναι 

επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση. 

 
 Οι εσωτερικές δικλίδες καθίστανται ελλιπείς 

Λόγω ανεπαρκούς παρακολούθησης, αλλαγής προσωπικού στο Λογιστήριο, στον 

εσωτερικό έλεγχο ή στην τεχνολογία πληροφορικής, χρησιμοποίησης μη 

αποτελεσματικών λογιστικών και πληροφορικών συστημάτων, 

 

Νοοτροπίες / εκλογικεύσεις 

Περιπτώσεις κινδύνου εξορθολογισμού αποτελούν: η υποστήριξη ή επιβολή 

μη ενδεδειγμένων προτύπων δεοντολογίας, η υπερβολική ενασχόληση με την 

επιλογή λογιστικών πολιτικών και τον καθορισμό σημαντικών εκτιμήσεων, η ύπαρξη 

προγενέστερης  παραβίασης του νόμου περί χρεογράφων ή άλλων κανονισμών από 

ανώτερο στέλεχος της διοίκησης, ή εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τη 

διακυβέρνηση που καταγγέλλουν απάτη ή παραβάσεις νόμων και κανονισμών, η 

πάγια τακτική της διοίκησης να δεσμεύεται σε αναλυτές, πιστωτές, και άλλα τρίτα 

μέρη για την επίτευξη επιθετικών ή μη ρεαλιστικών προβλέψεων, η χρησιμοποίηση 

ακατάλληλων μέσων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κερδών και κατ’ επέκταση 

τη μείωση της  φορολογίας, ο μη ορθός διαχωρισμός προσωπικών και 

επιχειρηματικών συναλλαγών από μέλη της διοίκησης, η ύπαρξη τεταμένης σχέσης 

μεταξύ διοίκησης και νέου ή προηγούμενου ελεγκτή, η οποία αποδεικνύεται από 

διαφωνίες σε σχέση με λογιστικά, ελεγκτικά, ή θέματα εκθέσεων, περιορισμό του 

έργου του ελεγκτή που δυσχεραίνει την πρόσβαση του σε άτομα ή πληροφορίες και 

πιθανή προσπάθεια επηρεασμού της εργασίας του. 

 

4.2.2 Παράγοντες κινδύνου που προκύπτουν από σφάλματα 

υπεξαίρεσης περιουσιακών  στοιχείων 
 

Κίνητρο ή Πίεση: 



40 
 

 Το ενδεχόμενο οι προσωπικές οικονομικές δεσμεύσεις να δημιουργούν πίεση 

στη διοίκηση ή στους εργαζομένους που έχουν πρόσβαση σε μετρητά ή άλλα 

περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα να τα υπεξαιρέσουν.  

 Το ενδεχόμενο οι δυσμενείς σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και των εργαζομένων 

που έχουν πρόσβαση σε μετρητά ή άλλο περιουσιακά στοιχεία, να δίνει το  

κίνητρο σε αυτούς να υπεξαιρέσουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. 

Δυσμενείς σχέσεις μπορεί να δημιουργηθούν από προβλεπόμενες μελλοντικές 

απολύσεις εργαζομένων, είτε από αναμενόμενες αλλαγές στις αποζημιώσεις ή 

στις αποδοχές των εργαζομένων. 

 
Ευκαιρίες 

 Οι ευκαιρίες για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων αυξάνονται όταν υπάρχει 

μεγάλο ύψος διαθεσίμων στο ταμείο ή εμφανιζόμενο πλεόνασμα στο ταμείο, 

όταν τα αποθέματα είναι μικρά σε μέγεθος, μεγάλης αξίας, ή υψηλής ζήτησης, 

όταν υπάρχουν εύκολα μετατρέψιμα περιουσιακά στοιχεία, όπως ομολογίες 

στον κομιστή, διαμάντια, ή μικροκύκλωμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, όταν 

τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, είναι μικρά σε μέγεθος, εμπορεύσιμα, ή άνευ 

εμφανούς χαρακτηριστικού για την ιδιοκτησία τους. 

 Ελλιπείς εσωτερικές δικλείδες επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 

δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για κατάχρηση ή υπεξαίρεση αυτών. Σε 

αυτού του είδους την ενέργεια, συμβάλλει ο ανεπαρκής διαχωρισμός 

καθηκόντων, Ο ανεπαρκής έλεγχος των δαπανών των ανώτερων στελεχών της 

διοίκησης, η ανεπαρκής εποπτεία της διοίκησης επί των εργαζομένων που είναι 

υπεύθυνοι για περιουσιακά στοιχεία, η ανεπαρκής τήρηση λογιστικών αρχείων 

σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία, το ανεπαρκές σύστημα εξουσιοδότησης και 

έγκρισης των συναλλαγών, η έλλειψη έγκαιρων συμφωνιών των περιουσιακών 

στοιχείων, η έλλειψη έγκαιρης και κατάλληλης τεκμηρίωσης συναλλαγών. 

 

Νοοτροπίες / εκλογικεύσεις 

 Αδιαφορία για την ανάγκη παρακολούθησης ή μείωσης των κινδύνων που 

σχετίζονται με υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων. 
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 Έλλειψη επιμέλειας σε ζητήματα που αφορούν εσωτερικές δικλίδες για 

υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, παραβαίνοντας υφιστάμενες δικλίδες ή 

μη διορθώνοντας γνωστές αδυναμίες των εσωτερικών δικλίδων. 

 Αλλαγές στη συμπεριφορά ή στον τρόπο ζωής του προσωπικού , τα οποία 

δημιουργούν υποψίες για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων. 

 Ανοχή σε μικροκλοπές 10. 

 

4.3 Ανίχνευση και Διερεύνηση της απάτης 

 

Κύριο μέλημα του ελεγκτή, μόλις ανιχνεύσει την ύπαρξη απάτης είναι η ενημέρωση 

των μελών της ελεγκτικής ομάδας, για την πιθανότητα ύπαρξης παραποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον οφείλει να προσδώσει ιδιαίτερη έμφαση 

στην ανάπτυξη του επαγγελματικού σκεπτικισμού για την ανακάλυψη της απάτης, που 

πρέπει να διακατέχει τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας. Η εκτέλεση του ελέγχου πρέπει 

να πραγματοποιείται πάντοτε με την παραδοχή ύπαρξης πιθανότητας απάτης, 

ανεξαρτήτως των υφιστάμενων απόψεων των μελών της ομάδας ελέγχου, για την 

επιχείρηση και την ακεραιότητα των μελών αυτής. Η εμπειρία των μελών της 

ελεγκτικής ομάδας και η μεταλαμπάδευση αυτής στα λιγότερο έμπειρα μέλη θα 

συνδράμουν αποφασιστικά στην εξεύρεση πιθανών τομέων απάτης. 

 Σημαντικός παράγοντας κατά την διενέργεια ελέγχου για τον εντοπισμό απάτης 

είναι ο έλεγχος των μελών της διοίκησης. Ενδεχομένως η ίδια η επιχείρηση να έχει 

προβεί σε θέσπιση ασφαλιστικών μηχανισμών για την πρόληψη ή αποτροπή ύπαρξης 

απάτης μέσω επιτροπών. Ωστόσο δεν θα πρέπει να διαφεύγει του ελέγχου και της 

προσοχής του ελεγκτή η εξέταση τόσο των μελών της επιτροπής αυτής, όσο και τυχών 

εσωτερικών ελεγκτών για εμπλοκή των ανωτέρω σε περιπτώσεις απάτης. 

 Ένας τρόπος που οι ελεγκτές δύναται να εντοπίσουν στοιχεία διάπραξης απάτης 

είναι η ανασκόπηση συμβάσεων έργων ή προμηθειών. Η μεν πρώτη μπορεί να 

αποκαλύψει ενδείξεις περί πιθανής εμπλοκής της διοίκησης και των υπαλλήλων της 

επιχείρησης σε μια απάτη. Αυτό ενδεχομένως να προκύψει από την ενδελεχή μελέτη 

                                                           
10 Λουμιώτης και Τζίφας (2012) σελ.80-87 
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του αρχειακού υλικού των υπογεγραμμένων συμβάσεων με τους τελικούς αναδόχους 

(όπως επαναλαμβανόμενοι ανάθεση έργου χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της 

επιλογής του συγκεκριμένου αναδόχου). 

 Καταλυτικό ρόλο στην ανακάλυψη της ύπαρξης απάτης έχει η χρησιμοποίηση 

αναλυτικών διαδικασιών στο στάδιο του προγραμματισμού, καθόσον με αυτό τον 

τρόπο μπορούν να αποκαλυφθούν διασυνδέσεις που πιθανώς να οδηγούν σε 

παραποίηση τω ν οικονομικών καταστάσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής 

των ελεγκτικών ευρημάτων, ο ελεγκτής αξιολογεί την ύπαρξη παραγόντων που 

ενθαρρύνουν την απάτη (Κίνητρα-Πιέσεις, Ευκαιρίες, Νοοτροπίες-Εκλογικεύσεις), 

αλλά και τους κινδύνους ουσιαστικής παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

4.3.1 Ανίχνευση της Απάτης 

 

Σκοπός της διαδικασίας ανίχνευσης της απάτης είναι η αναγνώριση ενδείξεων ικανών  

να στοιχειοθετήσουν υπόνοια, ούτως ώστε ο ελεγκτής να προβεί σε περαιτέρω 

διερεύνηση. Οι ενδείξεις αυτές μπορεί να αποτελέσουν προϊόν διαδικασιών ελέγχου 

που έχει θεσπίσει η διοίκηση, έτερων διαδικασιών ελέγχου από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές, καθώς και άλλες πηγές εντός ή εκτός της επιχείρησης. 

Απαραίτητα προσόντα του ελεγκτή για την αναγνώριση και ανίχνευση απάτης 

είναι πρώτον οι επαρκείς γνώσεις περί θεμάτων απάτης, ώστε να είναι ικανός να 

αναγνωρίσει τις πιθανές ενδείξεις ύπαρξης αυτής. Τα είδη απάτης, τα χαρακτηριστικά 

και οι τεχνικές ανάπτυξής της, είναι θέματα που πρέπει να υπόκεινται στο γνωστικό 

πεδίο του ελεγκτή. Δεύτερον θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη ύπαρξη 

περισσοτέρων των μία ενδείξεων, οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα διαπραχθείσας 

απάτης και να αποφασίζει την διενέργεια περαιτέρω ελέγχου. Τέλος ο ελεγκτής θα 

πρέπει  να προβαίνει στην ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων της επιχείρησης, για την 

ύπαρξη ενδείξεων απάτης και την λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την εξάλειψη 

αυτών. 

 

4.3.2 Διερεύνηση της Απάτης 
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Η διερεύνηση της απάτης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου για 

την εξακρίβωση της διαφαινόμενης από τις υπάρχουσες ενδείξεις και το αν έχει 

διαπραχθεί αυτή ή όχι. Πρώτο μέλημα του ελεγκτή θα πρέπει να είναι η εκτίμηση ου 

επιπέδου και το μέγεθος της πολυπλοκότητας της απάτης, καθορίζοντας παράλληλα το 

κανονιστικό πλαίσιο (γνώση, ικανότητες, πειθαρχία) το οποίο είναι απαραίτητο για την 

αποτελεσματική διενέργεια αυτής. Δεν θα πρέπει να λησμονεί να λαμβάνει όλα εκείνα 

τα μέτρα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της 

ανεξαρτησίας του, από παρεμβάσεις των εμπλεκομένων στην απάτη προσώπων. 

Δευτερευόντως θα πρέπει να προβεί στον κατάλληλο σχεδιασμό της έρευνας, 

προκειμένου να εντοπιστούν οι δρώντες της απάτης, η έκταση και τα αίτια αυτής, 

καθώς και ο τρόπος που διενεργήθηκε. Κρίσιμος παράγοντας στην όλη διαδικασία του 

ελέγχου, αποτελεί ο συντονισμός των δραστηριοτήτων όλων όσων είναι 

επιφορτισμένοι με τη διερεύνηση της απάτης. Τέλος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 

τα δικαιώματα των δρώντων της απάτης διασφαλίζοντας έτσι την φήμη της ίδιας της 

επιχείρησης  11. 

 

4.4 Ενδεικτικά παραδείγματα αποφυγής ύπαρξης παραδείγματα 

αποφυγής ύπαρξης απάτης 

 

Παρακάτω παρατίθενται περιπτώσεις  τρόπων αντιμετώπισης σφαλμάτων λόγω 

απάτης, καλύπτοντας ωστόσο ένα μικρό φάσμα των περιπτώσεων, που δύναται να 

εμφανιστούν κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 

 

4.4.1 Εξέταση σε περίπτωση ισχυρισμού 
 

 Απροειδοποίητος έλεγχος με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις ή εκτέλεση 

ορισμένων ελεγκτικών διαδικασιών σε απροειδοποίητη βάση. Απογραφή των 

αποθεμάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή καταμέτρηση των ταμειακών 

διαθεσίμων αυτής, χωρίς πρότερη ενημέρωση προς την εταιρεία. 

                                                           
11 Καζαντζής (2006),σελ. 527-529 
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 Καταμέτρηση των αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης ή σε ημερομηνία πλησίον 

στη λήξη της χρήσης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος χειραγώγησης των 

υπολοίπων στην περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της  

απογραφής και του τέλους της χρήσης. 

 Προφορική επαφή με σημαντικούς πελάτες και προμηθευτές, ώστε να 

επαληθευτούν τα σημαντικότερα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αυτών. 

Πέραν της απαντητικής επιβεβαιωτικής επιστολής, δύναται να αποσταλούν 

αιτήματα επιβεβαίωσης σε ένα συγκεκριμένο μέρος εντός ενός οργανισμού. 

 Ενδελεχής έλεγχος των διορθωτικών εγγραφών τέλους χρήσης και επεξήγηση 

των ασυνήθιστων ως προς το μέγεθος και την φύση ποσών. Διερεύνηση των 

χρηματοοικονομικών πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για τις συναλλαγές και 

έλεγχος της πιθανότητας ύπαρξης συνδεδεμένων μερών. 

 Σύγκριση των πωλήσεων αλλά και του κόστους πωλήσεων της ελεγχόμενης 

οντότητας σε σχέση με τα δεδομένα του κλάδου. 

 Διενέργεια συνεντεύξεων με το προσωπικό που εμπλέκεται σε περιοχές, όπου 

έχει εντοπισθεί κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης, ώστε να 

αποκτηθεί κατανόηση των δικλίδων αντιμετώπισής του. 

 Συζήτηση με τους ελεγκτές των θυγατρικών ή υποκαταστημάτων της 

εταιρείας, σχετικά με την έκταση του ελέγχου που απαιτείται να διενεργηθεί, 

για την αντιμετώπιση του εκτιμώμενου κινδύνου ουσιώδους σφάλματος λόγω 

απάτης, που προκύπτει από ενδοομιλικές συναλλαγές. 

 Κάποιο κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο απαιτεί την εργασία 

εμπειρογνώμονα, λόγω της υψηλής πιθανότητας απάτης, ο ελεγκτής οφείλει 

επιπρόσθετα να διενεργήσει ελεγκτικές διαδικασίες, ώστε να διαπιστώσει  την 

ορθότητα του κονδυλίου αυτού, ίσως με την ανάθεση και σε άλλο 

εμπειρογνώμονα. 

 Αναζήτηση ελεγκτικών τεκμηρίων από πηγές εκτός της ελεγχόμενης 

επιχείρησης. 

 Έλεγχος της ορθής απεικόνισης των προβλέψεων για επιστροφές πωλήσεων, 

λαμβανομένου υπόψη την εκ των υστέρων γνώση. 
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4.4.2 Περιπτώσεις παραπλανητικών οικονομικών καταστάσεων 
 

Αναγνώριση εσόδων 

 Εκτέλεση ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών σχετικά με την αναγνώριση 

των εσόδων. Σύγκριση των εσόδων κατά μήνα και κατά, κατά την τρέχουσα 

χρήση, με συγκρίσιμες προγενέστερες χρήσεις. Εντοπισμός ασυνήθιστων ή μη 

αναμενόμενων εσόδων ή συναλλαγών. 

 Επιβεβαίωση με τρίτους των σχετικών όρων συμβάσεων και της μη ύπαρξης 

παράπλευρων συμφωνιών, για παράδειγμα, οι όροι παράδοσης και πληρωμής, 

η ανυπαρξία μελλοντικών ή συνεχιζόμενων δεσμεύσεων του πωλητή, το 

δικαίωμα επιστροφής προϊόντος, τα εγγυημένα ποσά μεταπώλησης και οι όροι 

ακύρωσης ή επιστροφής πληρωμής. 

 Διερευνητικά ερωτήματα στο προσωπικό πωλήσεων και μάρκετινγκ ή στον 

εσωτερικό νομικό σύμβουλο σχετικά με πωλήσεις στο τέλος της χρήσης και 

εάν έχουν γνώση για ασυνήθεις όρους ή συνθήκες που συνδέονται με τις 

συναλλαγές αυτές. Φυσική παρουσία σε μία ή περισσότερες περιοχές στο 

τέλος της χρήσης για διαπίστωση της αποστολής αγαθών ή της προετοιμασίας 

τους για αποστολή (ή επιστροφών που παραμένουν προς επεξεργασία). 

Ποσότητες αποθεμάτων 

 Εξέταση των λογιστικών αρχείων αποθεμάτων της οικονομικής μονάδας για 

τον εντοπισμό εγκαταστάσεων ή κονδυλίων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή 

κατά τη διάρκεια ή μετά τη φυσική απογραφή. Παρακολούθηση, σε 

αιφνιδιαστική βάση, της απογραφής αποθεμάτων σε ορισμένες περιοχές ή 

διενέργεια απογραφής αποθεμάτων σε όλες τις περιοχές κατά την ίδια 

ημερομηνία. 

 Διενέργεια απογραφής αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης για την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου μη ενδεδειγμένης χειραγώγησης, κατά την 

περίοδο μεταξύ της απογραφής και του τέλους της χρήσης. 

 Εκτέλεση πρόσθετων διαδικασιών κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 

απογραφής, για παράδειγμα, αυστηρότερη εξέταση του περιεχομένου των 

συσκευασμένων εμπορευμάτων, του τρόπου με τον οποίο τα αγαθά 
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στοιβάζονται (για παράδειγμα, άδεια κιβώτια) ή φέρουν ετικέτα, και της 

ποιότητας (δηλαδή, καθαρότητα, κατηγορία, ή συγκέντρωση) υγρών ουσιών, 

όπως αρώματα ή ειδικά χημικά. Η χρήση της εργασίας ενός εμπειρογνώμονα 

μπορεί να είναι χρήσιμη στο θέμα αυτό. 

 Σύγκριση των ποσοτήτων της τρέχουσας χρήσης με προγενέστερες ανά 

κατηγορία αποθέματος, εγκατάσταση ή άλλα κριτήρια, ή σύγκριση των 

ποσοτήτων που απογράφηκαν με τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία. 

 Χρήση τεχνικών ελέγχου υποβοηθούμενων από υπολογιστή για περαιτέρω 

έλεγχο της συγκέντρωσης της φυσικής απογραφής αποθεμάτων –για 

παράδειγμα, ταξινόμηση κατά αριθμό ετικέτας για τον έλεγχο των δικλίδων 

ετικέτας ή κατά κωδικό αριθμό στοιχείου για τον έλεγχο της παράλειψης 

διπλής απογραφής του στοιχείου. 

 

Εκτιμήσεις της διοίκησης 

 Χρήση εμπειρογνώμονα για το σχηματισμό ανεξάρτητης εκτίμησης 

προκειμένου να γίνει σύγκριση με την εκτίμηση της διοίκησης. 

 Επέκταση των διερευνητικών ερωτημάτων προς άτομα, έκτος της διοίκησης και 

του τμήματος λογιστηρίου, για να επιβεβαιωθεί η ικανότητα και η πρόθεση της 

διοίκησης για εκτέλεση σχεδίων που είναι σχετικά με τη διενέργεια της 

εκτίμησης. 

 

4.4.3 Περιπτώσεις υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων 

 

 Καταμέτρηση μετρητών ή τίτλων πλησίον ή στο τέλος της χρήσης. 

 Επιβεβαίωση της κίνησης του λογαριασμού κατευθείαν με τους πελάτες για 

την ελεγχόμενη χρήση. 

 Ανάλυση ανακτήσεων από αποσβεσθείσες απαιτήσεις. 

 Ανάλυση ελλειμμάτων απογραφής κατά περιοχή ή είδος προϊόντος. 

 Σύγκριση βασικών δεικτών αποθεμάτων με τα πρότυπα του κλάδου της 

οικονομικής μονάδας. 
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 Επισκόπηση παραστατικών που τεκμηριώνουν μειώσεις στα τηρούμενα 

αρχεία αποθεμάτων. 

 Διενέργεια μηχανογραφικής διερεύνησης των αρχείων μισθοδοσίας για τον 

εντοπισμό διπλών διευθύνσεων, κωδικών αριθμών ή αριθμών φορολογικού 

μητρώου ή τραπεζικών λογαριασμών εργαζομένων. 

 Επισκόπηση των φακέλων προσωπικού εκείνων που περιέχουν ελάχιστα ή 

καθόλου στοιχεία εργασίας, για παράδειγμα, έλλειψη αξιολογήσεων επίδοσης. 

 Ανάλυση εκπτώσεων πωλήσεων και επιστροφών για ασυνήθη ποσά. 

 Επιβεβαίωση ειδικών όρων συμβάσεων με τρίτα μέρη. 

 Απόκτηση τεκμηρίων ότι οι συμβάσεις με τρίτους υλοποιούνται σύμφωνα με 

τους όρους τους. 

 Επισκόπηση της ορθότητας μεγάλων και ασυνηθών εξόδων. 

 Επισκόπηση της έγκρισης και του ποσού των δανείων ανώτερων στελεχών της 

διοίκησης και συνδεδεμένων μερών. 

 Επισκόπηση του επιπέδου και της ορθότητας των εξοδολογίων που 

υποβάλλονται από ανώτερα στελέχη της διοίκησης. 

 

4.5 Κίνητρα επηρεασμού των οικονομικών καταστάσεων της 

επιχείρησης 

 

Κατά την ελεγκτική διαδικασία – σχεδιασμό της στρατηγικής του ελέγχου, την 

εκτίμηση και αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου, την εκπόνηση των αναλυτικών 

προγραμμάτων ελέγχου και την επιλογή των αναλυτικών δοκιμασιών  ελέγχου - 

απαιτούνται πληροφορίες που προκύπτουν από την εμπειρία για τη φύση, τη συχνότητα 

και τους τομείς εμφάνισης των παραποιημένων πληροφοριών. Η διαρκής 

επικαιροποίηση των λογιστικών προτύπων, κανόνων και αρχών θα μπορούσε να 

αποτελέσει ασφαλιστική δικλείδα για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και της 

αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω των οικονομικών 

καταστάσεων. Ωστόσο η εμπειρία μας διδάσκει ότι το σύνολο των προαναφερθέντων 
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κανόνων και αρχών δεν εξασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό μια αξιόπιστη και ειλικρινή 

εικόνα της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Καταλυτικό ρόλο στην 

παρουσίαση μη αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων αποτελεί η υιοθέτηση από την 

πλευρά της εκάστοτε διοίκησης λανθασμένων αντιλήψεων λειτουργώντας ως 

τροχοπέδη στην εξαγωγή και παρουσίαση αντικειμενικών λογιστικών πληροφοριών.  

Δυστυχώς οι ίδιες οι επιχειρήσεις σκεπτόμενες βραχυπρόθεσμα, δεν 

προβαίνουν στην δημοσίευση αντικειμενικών οικονομικών καταστάσεων, επιλέγοντας 

να παραποιούν αυτές, μη αντιλαμβανόμενοι τις συνέπειες στις κεφαλαιαγορές, τη λήψη 

ορθολογικών αποφάσεων και γενικότερα την εν γένει οικονομική κατάσταση της ίδιας 

της επιχείρησης. Προσπαθούν λοιπόν να παρουσιάσουν μια εξωραϊσμένη εικόνα της 

επιχείρησης, προς τους τρίτους, αντί να προσπαθούν να θεραπεύσουν την 

ασθενικότητα της ίδιας τους της επιχείρησης. Άμεσο αποτέλεσμα  των παραπάνω είναι 

τελικά οι επενδυτές να χάνουν την εμπιστοσύνη τους προς την επιχείρηση, με τις 

ολέθριες συνέπειες που μπορεί η πράξη αυτή να συνεπάγεται. Αυτό το οποίο δεν 

αντιλαμβάνονται είναι ότι η αποσιώπηση ή η απόκρυψη των αρνητικών της στοιχείων, 

δεν είναι εύκολο να αποπροσανατολίσει την αγορά καθόσον οι συμμετέχοντες σε αυτή 

μπορούν να διασταυρώσουν τα δημοσιευμένα αποτελέσματα και να προβούν έτσι στην 

αναγνώριση της παραπλανητικής προς αυτούς ενέργεια. Την ανησυχία του ως προς την 

παραποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, εξέφρασε επίσημα το 1998 και ο 

πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την οποία 

χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα απέδωσε αντικειμενικά το πλαίσιο του 

προβλήματος.  

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί  τρόποι με 

τους οποίους η διοίκηση μιας επιχείρησης μπορεί  να επηρεάσει την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων: α) η ηθελημένη παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου, 

δηλαδή παρά την ύπαρξη συγκεκριμένου προτύπου για την επίλυση ενός λογιστικού 

προβλήματος, αυτό παραβλέπεται και εφαρμόζονται κανόνες της ίδιας της επιχείρησης 

με σκοπό την μην επίτευξη του επιθυμητού για αυτήν αποτελέσματος,  β) κενά που το 

ίδιο το πλαίσιο λογιστικών προτύπων αφήνει, δηλαδή όταν δεν υπάρχει ένα πρότυπο 

για να ρυθμίσει ένα προκύπτον λογιστικό πρόβλημα, οπότε η διοίκηση επιστρατεύει τη 

δημιουργικότητά της για την επίλυση αυτού, γ) περιθώρια επιλογών που τα ίδια τα 

λογιστικά πρότυπα αφήνουν στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων, δηλαδή 
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η ίδια η διατύπωση ορισμένων λογιστικών προτύπων αφήνουν επαρκώς μεγάλα 

περιθώρια παρέμβασης στη διοίκηση για τον τρόπο εφαρμογής τους. 

Ωστόσο στη διεθνή  βιβλιογραφία παρατηρείται μια ασυμφωνία στον ορισμό 

της παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ οι εκάστοτε ορισμοί που 

παρατηρούνται αποτελούν απόρροια της εμπειρίας των ερευνητών που τις 

δημιουργούν.  

Τα κίνητρα μιας επιχείρησης για να επηρεάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα 

μπορεί να προέρχονται από παράγοντες που βρίσκονται εντός αλλά και εκτός της 

επιχείρησης, είτε και από την ίδια την διοίκηση της επιχείρησης. Αναλυτικότερα μια 

ταξινόμηση των κινήτρων παρατίθεται στις παρακάτω υποενότητες. 

 

4.5.1 Κίνητρα από τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς 

 

Ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα της  οικονομικής οντότητας για παραποίηση των 

οικονομικών της αποτελεσμάτων, αποτελεί η επιθυμία να εκπληρώσει ή και να 

ξεπεράσει τις προβλέψεις των οικονομικών αναλυτών, αλλά και η πραγματοποίηση του 

στόχου των επενδυτών και της ίδιας της διοίκησης. Οι αναλυτές καταρτίζουν 

προϋπολογιστικές καταστάσεις σχετικά με την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, 

οι οποίοι βασίζονται στην προσωπική τους πληροφόρηση για την εξεταζόμενη 

εταιρεία. Είναι προς το συμφέρων και των δύο πλευρών οι αναλογιστικές καταστάσεις 

της επιχείρησης να μην παρουσιάζουν διαφορές, από τις προβλέψεις των αναλυτών. Ως 

εκ τούτου η διοίκηση της εταιρείας έχει κίνητρο να παραποιήσει τις οικονομικές της 

καταστάσεις ώστε να μην αποκλίνουν από τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς μία 

τέτοια απόκλιση θα επηρέαζε την αντίδραση της αγοράς προς αυτή. 

Ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο της επιχείρησης που οδηγεί στην παραποίηση των 

αποτελεσμάτων της, αποτελεί η άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών. 

Μια επιχείρηση για να αντλήσει κεφάλαια από το Χρηματιστήριο, με ευνοϊκούς για 

αυτήν όρους, απαιτείται να παρουσιάζει διαχρονικά κέρδη και ανοδική τάση στους 

χρηματοοικονομικούς της δείκτες. Έτσι όταν αναμένεται να εκδώσει και να διαθέσει 

μετοχές στο κοινό με δημόσια εγγραφή, η διοίκηση της εταιρείας ενδέχεται να 

επηρεάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, ώστε να αποκομίσει ευνοϊκότερους για 
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αυτήν όρους. Είναι ίσως η καταλληλότερη στιγμή για μια εταιρεία να διαθέσει τις 

μετοχές της με υψηλό τίμημα. 

Ο ανταγωνισμός των οικονομικών μονάδων που επικρατεί στον εκάστοτε 

κλάδο, αποτελεί κίνητρο για την χειραγώγηση των αποτελεσμάτων της, είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Μια εταιρεία η οποία θέλει να αναδειχθεί μεταξύ των υπολοίπων του 

κλάδου, θα εμφανίσει υψηλότερα αποτελέσματα από τα πραγματικά, ενώ αντίστοιχα 

μια εταιρεία η οποία θέλει να αποθαρρύνει την προσέλκυση και άλλων ανταγωνιστών 

στον κλάδο θα υποβαθμίσει την κερδοφορία της. 

Οι οικονομικές μονάδες θέλοντας να βελτιώσουν την οικονομική τους 

διάρθρωση, προσανατολίζονται στον δανεισμό από τις τράπεζες. Προκειμένου όμως 

να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, για δανεισμό από τα πιστωτικά ιδρύματα, 

οδηγούνται σε παραποίηση των αποτελεσμάτων τους. Με αυτό τον τρόπο επιχειρήσεις 

που εμφανίζουν αρνητικά αποτελέσματα, οδηγούνται σε παραποίηση αυτών με 

απώτερο σκοπό την βελτίωση της οικονομικής τους θέσης και της κατεξοχήν 

δανειοληπτικής τους ικανότητας.  

Το κίνητρο της χειραγώγησης των κερδών  είναι ισχυρότερο στις επιχειρήσεις, 

οι οποίες στηρίζουν την χρηματοοικονομική τους μόχλευση στην απόδοση των 

μετοχών τους.  Οι αναλυτές του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος αξιολογούν την 

πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης εξετάζοντας την μόχλευσή της. Πιθανές 

αρνητικές μεταβολές της οικονομικής της θέσης  ή προβλέψεις για αρνητική πορεία θα 

επηρέαζαν τον δείκτη της χρηματοοικονομικής μόχλευσης και ως εκ τούτο την 

πιστοληπτική της ικανότητα. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αυξανόταν το κόστος 

κεφαλαίου και θα μειωνόταν η ικανότητα άντλησης νέων κεφαλαίων. 

Σε περιπτώσεις συγχώνευσης ή εξαγοράς άλλων εταιρειών, η προοπτική 

παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων, θα ωφελούσε την συγχωνευθείσα ή 

εξαγοραζόμενη εταιρεία, να αποκομίσει περισσότερες μετοχές από την συγχώνευση ή 

εξαγορά. Βελτιώνοντας την οικονομική της εικόνα, θα αποκτούσε περισσότερα οφέλη 

από την εκάστοτε επενδυτική στρατηγική που ακολουθούνταν.  

Η διατήρηση ομαλής τάσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, ευνοεί την τιμή 

της μετοχής μιας επιχείρησης. Από την άλλη τα ιδιαίτερα ασταθή και ευμετάβλητα 

οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης, υποδηλώνουν την ύπαρξη κινδύνου, με 

αποτέλεσμα να μειωθεί η τιμή της μετοχής, σε σύγκριση με άλλες του κλάδου που 
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χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη σταθερότητα των αποτελεσμάτων τους. Ως εκ 

τούτου οι διοικήσεις προβαίνουν σε επηρεασμό των αποτελεσμάτων τους, για να 

διατηρήσουν μια ομαλή οικονομική εικόνα και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. 

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων προσβλέπουν στην διατήρηση μιας ομαλής 

μερισματικής πολιτικής, για την ικανοποίηση των μετόχων της. Επιχειρήσεις οι οποίες 

παρουσιάζουν υψηλά κέρδη σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις, προβαίνουν στον 

επηρεασμό των αποτελεσμάτων τους, ούτως ώστε τα κέρδη αυτά να παρουσιαστούν 

όμοια με την προηγούμενη χρήση. Αντιθέτως επιχειρήσεις που παρουσιάζουν σχετικά 

μειωμένα κέρδη,  η διοίκηση θα τα παρουσιάσει αυξημένα σε σχέση με την 

πραγματικότητα. Βασική επιδίωξη λοιπόν της διοίκησης αποτελεί η υποβάθμιση ή 

αναβάθμιση των κερδών αναλόγως με τα δεδομένα της κάθε χρήσης, με σκοπό τη 

διατήρηση ενός σταθερού ποσού που θα διατίθεται στους μετόχους ως μέρισμα. 

 

4.5.2 Κίνητρα από συμβατικές υποχρεώσεις 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι δανειακές συμβάσεις που συνάπτουν οι επιχειρήσεις, τις 

δεσμεύουν ως προς την πραγματοποίηση συγκεκριμένου αποτελέσματος και 

αριθμοδεικτών, στο χρονικό περιθώριο που ισχύει η εκάστοτε σύμβαση. Σε αντίθετη 

περίπτωση οι δανειστές έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα επιτόκια δανεισμού ή να 

αιτηθούν την άμεση αποπληρωμή του κεφαλαίου που χορηγήθηκε στην εταιρεία. Ως 

εκ τούτου, με σκοπό την εναρμόνιση των αποτελεσμάτων της με τους εκάστοτε 

δανειακούς όρους, οι διοικήσεις παραποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης, ώστε 

να μην επωμιστούν αρνητικές συνέπειες. Παρόλα αυτά πολλές επιχειρήσεις 

καταφεύγουν σε πρακτικές επηρεασμού των αποτελεσμάτων τους, όχι για να 

αποφύγουν τη παραβίαση των δανειακών τους συμβάσεων, αλλά για να αποτρέψουν 

μελλοντική παραβίαση των όρων. 

Λόγω του ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αμοιβές τις διοίκησης είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με την οικονομική απόδοση της επιχείρησης, δημιουργούνται τα κίνητρα 

για επηρεασμό του αποτελέσματος, με σκοπό την απολαβή μεγαλύτερης αμοιβής. 

Σύμφωνα με τον Healy (1985) όταν τα κέρδη της επιχείρησης είναι χαμηλότερα από το 

κατώτατο όριο επίτευξης κέρδους που απαιτείται για την αμοιβή της διοίκησης, τα 

αποτελέσματα αυτά παραποιούνται ώστε να επιτευχθεί το κατώτατο όριο. Ενώ σε 
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περίπτωση που τα κέρδη προκύπτουν μεγαλύτερα από το υψηλότερο όριο επίτευξης 

κέρδους, πάνω από το οποίο δεν δίνεται αμοιβή, τα κέρδη παρουσιάζονται μειωμένα 

12.  

 

4.5.3 Κίνητρα σχετικά με τη συμπεριφορά των μελών της διοίκησης 

 

Κάθε μέλος της διοίκησης ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσει και να 

διατηρήσει την θέση του, στην διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας. Ο σκοπός αυτός 

πολλές φορές οδηγεί τα ανώτατα διοικητικά στελέχη στην παραποίηση των 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης, με σκοπό να παρουσιαστούν αυξημένα κέρδη και ως 

εκ τούτου να μην προκύψει ενδεχόμενο αντικατάστασης ή απόλυσής τους. 

Από την άλλη υπάρχουν και μέλη της διοίκησης τα οποία προσβλέπουν στην 

αναβάθμιση και ανέλιξή τους μέσα στην επιχείρηση, χρησιμοποιώντας όμως αθέμητα 

μέσα. Πολλές εταιρείες επιβραβεύουν και προάγουν το προσωπικό τους, για την 

αποτελεσματική και αποδοτική εργασία τους.  Οι προσωπικές φιλοδοξίες της 

διοίκησης, μπορεί να οδηγήσουν σε χειραγώγηση των αποτελεσμάτων της εταιρείας,  

με σκοπό την προαγωγή του εκάστοτε μέλους στην πυραμίδα της εταιρείας. 

 

4.5.4 Κίνητρα σχετικά με ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας  

 

Στις ΗΠΑ υπάρχουν συγκεκριμένα ρυθμιστικά πλαίσια για τους κλάδους 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να 

ικανοποιούν συγκεκριμένα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας, οι ασφαλιστικές εταιρείες 

οφείλουν να είναι οικονομικά υγιείς, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να είναι 

ικανές να αποσπούν ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης επί των επενδυμένων κεφαλαίων 

τους. Το πλαίσιο αυτό δημιουργεί τα κίνητρα στις διοικήσεις να επηρεάσουν τα 

οικονομικά τους αποτελέσματα, ώστε να συμμορφώνονται με αυτές τις ρυθμίσεις. 

Σύμφωνα με μελέτη των Scholes, Wilson και Wolfson (1990), οι τράπεζες οι 

οποίες πλησιάζουν το κατώτατο όριο κεφαλαιακής επάρκειας, επηρεάζουν τις 

                                                           
12 Healy (1985), σελ. 85-107 
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οικονομικές τους καταστάσεις 13. Ενώ σύμφωνα με έρευνα του Petroni (1996) και οι 

ασφαλιστικές εταιρείες προβαίνουν σε χειραγώγηση των αποτελεσμάτων τους, ώστε 

να επιτύχουν την παρουσίαση εύρωστης οικονομικής θέσης 14. 

Η πραγματοποίηση ιδιαίτερα υψηλών κερδών μπορεί να προκαλέσει το 

ενδιαφέρον της εκάστοτε κυβέρνησης για διερεύνηση μονοπωλιακού καθεστώτος. 

Κατά συνέπεια μια επιχείρηση που παρουσιάζει υψηλά κέρδη, προκειμένου να 

αποφύγει τη διερεύνηση από τις κρατικές αρχές για ύπαρξη μονοπωλίου, προβαίνει σε 

παραποίηση των αποτελεσμάτων της. Ενώ κίνητρο σε αυτή την ενέργεια αποτελεί και 

η είσπραξη κρατικών επιχορηγήσεων. 

Στην ανάπτυξη του φαινομένου της παραποίησης συνδράμει και η προσπάθεια 

φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιδιώκουν 

να εμφανίζουν μειωμένα κέρδη, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο κεφάλαια για την 

αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων. 

 

4.5.5 Κίνητρα σχετικά με την κουλτούρα της επιχείρησης 
 

Στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους βραχυπρόθεσμους στόχους περί 

κερδοφορίας, οι διοικήσεις υιοθετούν πολιτικές που θέτουν σε κίνδυνο την 

μακροπρόθεσμη θέση της επιχείρησης. Προκειμένου να παρουσιάσουν αυξημένα 

κέρδη την τρέχουσα χρήση, δύνανται να κεφαλαιοποιήσουν έξοδα τα οποία θα έπρεπε 

να απεικονίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της 

περίπτωσης αποτελεί εταιρεία τηλεπικοινωνιών, η οποία παραποιώντας τα 

αποτελέσματά της παγιοποίησε δαπάνες διαφήμισης ύψους 385 εκατ. δολαρίων. 

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να ωθήσουν τους μάνατζερ σε μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητάς τους, συντάσσουν μη ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς και σχέδια 

δράσης, που αφορούν επόμενες χρήσεις. Αυξάνουν λόγου χάρη τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα της επιχείρησης, κατά ένα σταθερό ποσοστό ετησίως, χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Η κεντρική αντίληψη της 

συγκεκριμένης νοοτροπίας είναι πως όταν τίθεται ο πήχης ψηλά, τα αρμόδια στελέχη 

                                                           
13 Scholes, Wilson and Wolfson (1990), σελ. 625-650 
14 Petroni (1992), σελ. 485-508 
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θα πασχίσουν να τον ξεπεράσουν. Υπό αυτές τις συνθήκες ελλοχεύει ο κίνδυνος 

επηρεασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων, ώστε να επιτευχθούν μη ρεαλιστικοί 

στόχοι. 

 

4.6  Πρακτικές παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων 

 

4.6.1 Λογιστική κάθαρση 

 

Η πρακτική της λογιστικής κάθαρσης ή λογιστικής απογραφής (Big Bath Accounting) 

αποτελεί μια μορφή επηρεασμού ή παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων της 

επιχείρησης, με πρωτοβουλία της διοίκησης της εταιρείας. Όταν ένας διευθύνων 

σύμβουλος αναλαμβάνει τη διοίκηση μιας εταιρείας επιχειρεί να παραποιήσει τα 

οικονομικά αποτελέσματα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να παρουσιαστούν μειωμένα 

τα τρέχοντα αποτελέσματα η ευθύνη των οποίων υπόκειται στον προκάτοχό του και να 

εμφανίσει αυξημένα αυτά των επόμενων χρήσεων. Η Λογιστική αυτή Κάθαρση ευνοεί 

τη νέα διοίκηση ακόμη και αν τα εμφανιζόμενα οικονομικά αποτελέσματα δεν είναι 

αληθή. Η μείωση των αποτελεσμάτων προκύπτει διαμέσου την αναβολής αναγνώρισης 

των εσόδων και της εμφάνισης υπολογιστικών δαπανών, όπως είναι οι προβλέψεις 

 

4.6.2 Λογιστικά τεχνάσματα 
 

Ορισμένα από τα σημαντικότερα λογιστικά τεχνάσματα που μπορεί να οδηγήσουν 

στην παραποίηση της πραγματικής εικόνας της επιχείρησης είναι: α) τα μεγέθη εκτός 

Ισολογισμού, β) τα άυλα στοιχεία ενεργητικού και η κεφαλαιοποίηση των εξόδων, γ) 

η διαστρέβλωση των πραγματικών εσόδων. 

Διαμέσου λογιστικών τεχνασμάτων οι εταιρείες συνηθίζουν να μην εμφανίζουν 

στον Ισολογισμό τους κάποια πάγια στοιχεία μεγάλης αξίας, ώστε να εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις λιγότερες αποσβέσεις και κατ’ επέκταση λιγότερα έξοδα και 

άρα περισσότερα κέρδη. Κατά τον ίδιο τρόπο η απουσία των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων από τον Ισολογισμό, μειώνει το βαθμό επικινδυνότητας της εταιρείας 
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και ως εκ τούτου βελτιώνει το βαθμό οικονομικής της απόδοσης, προς τους πιθανούς 

επενδυτές και τα πιστωτικά ιδρύματα. Έτσι με την εκτός Ισολογισμού απεικόνιση των 

κονδυλίων της, η επιχείρηση εμφανίζεται προς τους αναλυτές, μετόχους, δυνητικούς 

επενδυτές και τις τράπεζες ως χαμηλού κινδύνου εταιρεία, ικανή να αντλεί χαμηλού 

κόστους κεφάλαια και να συνάπτει επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκές για αυτήν όρους. 

Μια πρακτική χρησιμοποίησης στοιχείων εκτός Ισολογισμού αποτελεί η ίδρυση 

Εταιρειών Ειδικού Σκοπού από μητρικές εταιρείες, με ποσοστό μικρότερο του 50%, 

ώστε να μην εμφανίζεται η συμμετοχή σε αυτή στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Η χρησιμότητα των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού είναι η μεταβίβαση σε 

αυτές από την μητρική,  παγίων και στοιχείων υψηλού δανεισμού, τα οποία θα 

περιέλθουν σε αυτές κατά την αγορά τους. Με αυτό τον τρόπο η μητρική εμφανίζεται 

να έχει υψηλότερο δείκτη ρευστότητας λόγω της  πώλησης του παγίου, αλλά και 

λιγότερα έξοδα λόγω της μη διενέργειας αποσβέσεων που θα συνεπαγόταν η διατήρηση 

του παγίου. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η τεχνητή διόγκωση των κερδών 

και η μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, ούτως ώστε να εμφανίζεται στους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, ως χρηματοοικονομικά αξιόπιστη εταιρεία. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, όπως οι άδειες ευρεσιτεχνίας 

και η φήμη και υπεραξία της, είναι μεγέθη των οποίων αξία δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια, με αποτέλεσμα η απεικόνισή τους στον Ισολογισμό να 

έγγυται στην διακριτική ευχέρεια των στελεχών της ίδιας της επιχείρησης. Ενώ και η 

αλόγιστη κεφαλαιοποίηση των εξόδων οδηγεί σε παραποίηση του πραγματικού 

αποτελέσματος, καθώς λειτουργικά έξοδα τα οποία θα έπρεπε να εξοδοποιηθούν και 

να απεικονισθούν στα αποτελέσματα, μεταφέρονται στον Ισολογισμό ως δαπάνες 

μακροπρόθεσμης απόσβεσης. 

Πρακτική λογιστικού τεχνάσματος αποτελεί και η αναγνώριση ενός εσόδου 

πριν την πραγματοποίηση του. Με αυτό τον τρόπο οι οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν τα έσοδα πλασματικά αυξημένα, ανεξάρτητα από το αν οι συμφωνίες 

στις οποίες βασίζονται τα έσοδα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους  όρους τους  15. 

 

 

                                                           
15 Καζαντζής (2006), σελ. 605-615 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝΑΠΑΤΗΣ 

 

5.1 Ασπίς Πρόνοια 

 

Η περίπτωση της εταιρείας «Ασπίς Πρόνοια» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

εγχώρια οικονομικά σκάνδαλα. H ίδρυση της Ασπίς Πρόνοια πραγματοποιήθηκε το 

1944. Το 1945 ξεκινά η λειτουργία της εταιρείας, η οποία εκδίδει το πρώτο ομαδικό 

ασφαλιστήριο Ζωής στην Ελλάδα. Το 1952 επιχειρεί την πρώτη συστηματική 

αναβίωση των ασφαλίσεων Ζωής, ενώ το 1953 προχωρά στην εξαγορά της 

ασφαλιστικής εταιρίας Πατρίς και ανάληψη της αντιπροσωπείας της αγγλικής Sun 

Insurance Company για δραστηριοποίηση στις θαλασσασφάλειες. Το 1956 Ασπίς 

Πρόνοια και Πατρίς συγχωνεύονται, ενώ το 1957 αναλαμβάνει την κάλυψη των 

ασφαλιστικών αναγκών της τότε νεοϊδρυθείσας Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το 1969 

εκδίδεται από την εταιρεία το πρώτο αστρασφαλιστήριο στην παγκόσμια ιστορία. Το 

1971 Ασπίς και Insurance Company of North America ιδρύουν από κοινού την 

Interamerican Ζωής, ενώ το 1973  η Ασπίς αποχωρεί από το μετοχικό σχήμα της 

Interamerican Ζωής μεταβιβάζοντας το μερίδιό της στην INA. Το 1989, ο ολλανδικός 

χρηματοασφαλιστικός Όμιλος Aegon αποκτά το 40% των μετοχών της Εταιρίας. 

Το 1990 αρχίζει η δόμηση του Ομίλου Aσπίς. Ιδρύονται σταδιακά η Ασπίς 

Πρόνοια Ζημιών, η Ασπίς Πρόνοια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η ASPIS BANK και η 

Ασπίς Χρηματιστηριακή. Το 1993 η Ασπίς εξαγοράζει το μετοχικό πακέτο που 

κατείχε η Aegon. Το 1994 ιδρύεται η Ασπίς Επενδυτική, με τις δύο εταιρείες να 

εισάγονται το 1995 στο Χρηματιστήριο. Το 1997 εξαγοράζεται η Λαϊκή Ζωής και 

ενσωματώνεται στην Aσπίς Πρόνοια. Το 1999 εξαγοράζονται οι εταιρίες Γκοταέρ 

Ελλάς, Nordstern Colonia Hellas, Nordstern Colonia Hellas Life και η Commercial 

Union Life Α.Ε.Α.Ζ.  

Το 2001 ιδρύεται η Ασπίς Εστία, ενώ το 2002 εξαγοράζεται το δίκτυο λιανικής 

τραπεζικής της ABN Amro στην Ελλάδα. Η Ασπίς Πρόνοια απορροφά την Ασπίς 

Επενδυτική. Έξι ασφαλιστικές του Ομίλου ενοποιούνται σε μία υπό την ονομασία 
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COMMERCIAL Value Α.Α.Ε. Ιδρύεται η Aspis Leasing. To 2003 ιδρύονται οι 

εταιρίες Aspis Credit και Aspis Real Estate. Εξαγοράζεται, παράλληλα, το δίκτυο 

λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα της Grindlays Bank. Το 2004 Ασπίς ΑΕΔΑΚ και 

ABN Amro ΑΕΔΑΚ συγχωνεύονται υπό την επωνυμία Aspis International ΑΕΔΑΚ. 

Η Ασπίς Πρόνοια γιορτάζει τα 60 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της και γίνεται από τις 

μακροβιότερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα 16. 

Η εταιρία, από το 2000 δεν επένδυε σε μερίδια τα συμβόλαια «ASPIS BOND», 

αλλά τα χρησιμοποιούσε για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών, των 

δανειακών της υποχρεώσεων και γενικότερα των ταμειακών της ελλειμμάτων. Οι 

ασφαλισμένοι, διαπιστώνοντας ότι δεν γινόταν άμεση καταβολή των προϊόντων, των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατήγγειλαν το γεγονός. 

Η εταιρία το 2001 πραγματοποίησε αναδρομικές αλλαγές στον Ισολογισμό του 

2000, έπειτα από μείωση κατά 6,9 δισ. δρχ. της αξίας του χαρτοφυλακίου του 

«εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου», λόγω υποτίμησης της αξίας των επενδύσεων. 

Στη συνέχεια, αποφάσισε το παραπάνω ποσό να το συμπεριλάβει στο ποσό των 

αποθεμάτων, ύψους 41 δις  δρχ. και έτσι αυθαίρετα να το μηδενίσει, μη εμφανίζοντας 

αυτό στους επόμενους Ισολογισμούς. Παράλληλα, το ίδιο έτος, προώθησε δύο νέα 

επενδυτικά προϊόντα ζωής, το «ΑΣΠΙΣ PLUS» και το «ΔΚ», που πρόσφεραν το 

αρχικά επενδυμένο κεφάλαιο, προσαυξημένο με επιτόκιο που ανέρχονταν σε 4%. 

Ωστόσο, το πιστοποιητικό φερεγγυότητας του έτους έκδοσης δόθηκε στην εταιρία στο 

τέλος του επόμενου χρόνου. 

Το 2002, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας «ΑΣΠΙΣ» επιδεινώθηκε. Η 

εταιρία αν και θα έπρεπε να αγοράσει από τις εισπράξεις των «ASPIS BOND» του 

έτους 2001, ύψους 66 εκατ. ευρώ, αντίστοιχο ποσό για μερίδια ασφαλισμένων, τελικά 

χρησιμοποίησε τα 42 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αποθεμάτων και ζημιών συμβολαίων 

του 2000, αλλά και για την κάλυψη άλλων υποχρεώσεων της. Εξαιτίας του 

ελλείμματος των «ASPIS BOND», η εταιρεία είχε ανεπαρκές κεφάλαιο. Έτσι, 

επινόησε το ασφαλιστικό προϊόν «ASPIS PLUS», το οποίο μπορούσαν να 

αποκτήσουν και οι ασφαλισμένοι που κατείχαν το «ASPIS BONDS», εξαγοράζοντας 

ουσιαστικά το τελευταίο και μετατρέποντάς το σε «ASPIS PLUS», λόγω κυρίως 

                                                           
16 Αναλυτικά, βλ http://www.news247.gr 
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έλλειψης ρευστότητας. Η εταιρία προχώρησε σε λογιστικές ενέργειες και παραποίηση 

των οικονομικών της καταστάσεων, αυξάνοντας τεχνητά το ύψος των κεφαλαίων της 

κατά 27 εκατ. ευρώ. 

Το 2003 αποφασίστηκε από την εταιρία η μεταφορά 30 εκατ. ευρώ από το 

«εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο» στην εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΕ» 

και η αντικατάσταση του με ομόλογο ισόποσης αξίας χρονικής διάρκειας επτά ετών, 

με επιτόκιο που ανέρχονταν σε 5%. Τα χρηματικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν για την 

ίδρυση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, άλλων εταιριών του ομίλου. Το ίδιο 

έτος έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κάνει αναφορά για τις εν λόγω 

καταγγελίες στην εταιρεία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». Ωστόσο, η μη τήρηση των 

υποχρεώσεων της εταιρείας απέναντι σε ασφαλισμένους συνεχίστηκε μέχρι το 2009. 

Το 2004, η εταιρία προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίων και αναπροσαρμογή της 

αξίας των ακινήτων αυθαίρετα στην «εύλογη» αξία τους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί 

η αξία αυτών, κατά 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο αριθμός των καταγγελιών, τόσο από 

εργαζόμενοι της εταιρείας, όσο και από τους ασφαλισμένους αυξάνεται, χωρίς 

ωστόσο να λαμβάνονται μέτρα από τις αρμόδιες αρχές. 

Το 2005, οι ορκωτοί ελεγκτές που διενεργούσαν τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαπίστωσαν πως τα ασφάλιστρα των 

προγραμμάτων «ASPIS BOND», «ASPIS PLUS» και «ΔΚ» δεν επενδύονταν σε 

τίτλους και δεν αγοράζονταν μερίδια. Επίσης, διαπίστωσαν πως δεν είχε σχηματιστεί 

πρόβλεψη χρηματοοικονομικού κινδύνου ύψους 70 εκατ. ευρώ, η οποία δε μπορούσε 

να καλυφθεί με περιουσιακά στοιχεία. 

Το 2007, ο αρμόδιος αναλογιστής του Υπουργείου Ανάπτυξης κοινοποίησε τα 

γεγονότα που εντοπίστηκαν για το έλλειμμα των αποθεμάτων, τις υπερβολικές 

υπεραξίες και την παραποίηση οικονομικών στοιχείων, που είχαν άμεση επιρροή τόσο 

στο αποτέλεσμα όσο και στην κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου. Έτσι, ενημερώθηκαν 

η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 

καθώς και η νέα εποπτική αρχή του κλάδου, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής 

Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), ενώ εκδόθηκε και εισαγγελική εντολή για τη διερεύνηση της 

υπόθεσης. 

Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διαπίστωσε νέο έλλειμμα στα αποθέματα ύψους 130 εκατ. ευρώ. 

Παρά τις συνεχείς ενημερώσεις της εταιρίας για την κάλυψη του ποσού, δεν έγινε 
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καμιά ενέργεια. Οι έλεγχοι που ακολούθησαν διαπίστωσαν την ανάγκη 237 εκατ. 

ευρώ για ανασυγκρότηση της εταιρίας. Το 2009, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ζήτησε από την «ΑΣΠΙΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑ» πρόγραμμα για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και την οικονομική 

της ανασυγκρότηση, χωρίς όμως καμιά ουσιαστική ενέργεια. 

Το 2009, ο πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας για κάλυψη των 

απαιτούμενων χρηματικών ποσών, κατέθεσε στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. εγγυητική επιστολή 

ύψους 550 εκατ. ευρώ γνωστής Τράπεζας του εξωτερικού, η οποία μετά από διεξοδικό 

έλεγχο που διενέργησαν οι ελεγκτικές αρχές της Τράπεζας της Ελλάδος αποδείχθηκε 

ότι δεν ήταν γνήσια. 

Το Σεπτέμβριο του 2009, αποφασίστηκε από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. η οριστική 

ανάκληση των αδειών λειτουργίας πέντε ασφαλιστικών εταιρειών και συγκεκριμένα 

των εταιριών «Aspis Πρόνοια ΑΕΓΑ», «Aspis Πρόνοια ΑΕΑΖ», «Γενική Ένωση», 

«Γενική Πίστη» και «Ασφάλειες Σκούρτη». Επίσης, από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. ανακλήθηκε 

μεταγενέστερα και η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστής εταιρείας «COMMERCIAL 

VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για παράβαση της ασφαλιστικής 

νομοθεσίας. 

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι πλημμελείς έλεγχοι των εποπτικών αρχών, 

καθώς η εταιρία λάμβανε πιστοποιητικά φερεγγυότητας από το ελληνικό κράτος. 

Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2008 η πιστοληπτική 

ικανότητα της εταιρείας βαθμολογήθηκε με Β+ από τον διεθνή οίκο Fitch, ενώ δυο 

μήνες αργότερα η ΕΠ.Ε.ΙΑ. έλαβε την απόφαση να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία 

του ομίλου ΑΣΠΙΣ. Ταυτόχρονα, ο οίκος αξιολόγησα Fitch προχώρησε σε 

υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας, στην κατηγορία CCC, λόγω 

του ότι δεν διέθετε πλέον επαρκείς πληροφορίες. 

Η κατάρρευση του Ομίλου ΑΣΠΙΣ, κολοσσού στην ελληνική ασφαλιστική 

αγορά είχε σημαντικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τον κλάδο των ασφαλίσεων, αλλά και 

για τους εκατοντάδες εργαζομένους της εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» που έμειναν 

άνεργοι και τα 1,2 εκατομμύρια συμβόλαια που δεν μπόρεσαν να αποζημιωθούν 

ζημιώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους. 
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Εναντίον του Προέδρου και Διευθύνοντα συμβούλου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 

βαθμό κακουργήματος για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη 

δραστηριότητα και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης  17. 

 

5.2 Τράπεζα Κρήτης 

 

Το σκάνδαλο που κυριάρχησε στην ελληνική οικονομική και πολιτική σκηνή κατά τα 

τέλη της δεκαετίας του 1980, είναι αυτό της τράπεζας Κρήτης, το οποίο είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με το σκάνδαλο Κοσκωτά. Το 1979 ο Κοσκωτάς άρχισε να εργάζεται 

στο οικονομικό τμήμα της τράπεζας Κρήτης, ενώ το 1981 προήχθη σε αναπληρωτή 

προϊστάμενο του τμήματος λογιστικής. Λόγω της θέσης που κατείχε ήταν σε θέση να 

μεταφέρει χρήματα στην  Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

Τράπεζας. Μέσω της κατάχρησης μεγάλων χρηματικών ποσών από τα αποθεματικά 

της Τράπεζας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να αποσπάσει το 95% των 

μετοχών της Τράπεζας.  

Οι λογιστικές παρατυπίες υπεξαίρεσης δεν αποκαλύφθηκαν άμεσα. Όταν τον 1987 η 

Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε τον έλεγχο διαφόρων υποκαταστημάτων της 

Τράπεζας Κρήτης, οι συναλλαγές που αφορούσαν λογαριασμούς εταιριών που στον  

Κοσκωτά, κίνησαν υποψίες. Υπό τον κίνδυνο να διενεργηθεί έλεγχος στο λογιστήριο 

της Τράπεζας ο Κοσκωτάς αντικατέστησε ορισμένα από τα έγγραφα με πλαστά με τη 

βοήθεια ατόμων του λογιστηρίου. 

Το 1988, ανέθεσε σε ένα από τα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας να παραδώσει, στους 

ορκωτούς ελεγκτές Τράπεζα της Ελλάδος, δύο φωτοαντίγραφα πλαστογραφημένων 

από τον ίδιο επιστολών, στα αγγλικά με ημερομηνία 26 Μαΐου. Οι επιστολές 

απευθύνονταν στον ίδιο και αφορούσαν πίστωση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. 

Η μια εκ των δύο επιστολών είχε ως αποστολέα γνωστή επενδυτική εταιρεία στη Νέα 

Υόρκη και η άλλη την Τράπεζα Irving Trust Company, στης ΗΠΑ. Με αυτό τον 

τρόπο, θεώρησε ότι είχε καλύψει τα ίχνη του και ήταν σε θέση να συνεχίσει τις 

παράνομες δραστηριότητές του, καθώς οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν είχαν ανιχνεύσει 

                                                           
17 Αναλυτικά, βλ. http://www.aspispronia.gr 
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τα πλαστά έγγραφα 18. Στην πραγματικότητα, τα έγγραφα αυτά που αποδείκνυαν ότι 

τα χρήματα καταβάλλονταν σε λογαριασμούς του, δεν θα μπορούσαν εύκολα να 

προσπελαστούν από τους ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος, εν όψει της νομοθεσίας 

που ίσχυε περί εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των τραπεζικών 

λογαριασμών. 

Καθοριστικά στοιχεία για τη διάπραξη της απάτης αποτέλεσε η αρχιτεκτονική των 

λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Σύμφωνα με τα πληροφοριακά συστήματα 

λογιστικής εκείνης της περιόδου, κάθε υποκατάστημα τράπεζας αποτελούσε μία 

αυτόνομη λογιστική οντότητα και τηρούσε τα δικά του βιβλία, αν και οι λογιστικές 

πράξεις μπορεί να επηρέαζαν δύο ή περισσότερα υποκαταστήματα. Έτσι, οι πράξεις 

αυτές δεν μπορούσαν να ελεγχθούν διεξοδικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

προβλήματα στους διεταιρικούς λογαριασμούς. Από την άλλη το ασταθές οικονομικό 

περιβάλλον με την κατάρρευση του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών της Bretton Woods τον Αύγουστο του 1971 και οι διαδοχικές κρίσεις 

πετρελαίου που ακολούθησαν τη δεκαετία του 1970, είχαν σημαντική επιρροή στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα επιτόκια. Αυτό οδήγησε σε συνεχείς υποτιμήσεις 

της δραχμής, γεγονός που δημιούργησε κλίμα ανασφάλειας για όσους συμμετείχαν 

στο διεθνές εμπόριο και σημαντικές ευκαιρίες κέρδους για όσους είχαν 

μακροπρόθεσμες θέσεις συναλλάγματος. 

Ο Κοσκωτάς με την  ανάληψη εκτελεστικών και παράλληλα ελεγκτικών καθηκόντων, 

διατηρώντας τον άμεσο και αποκλειστικό έλεγχο στις βασικές λειτουργίες της 

τράπεζας, όπως τη λογιστική παρακολούθηση του συναλλάγματος, αλλά και την 

εποπτεία των καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, μπόρεσε να εκπληρώσει τους 

στόχους του, μεταφέροντας ποσά συναλλάγματος σε λογαριασμούς τραπεζών του 

εξωτερικού, στο όνομα συγγενικών του προσώπων. 

Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε ότι όλες οι εμπορικές τράπεζες της εποχής λόγω 

αδυναμιών στα μηχανογραφικά τους συστήματα αντιμετώπιζαν προβλήματα στη συμ-

φωνία του δοσοληπτικού λογαριασμού μεταξύ του κεντρικού καταστήματος και των 

υπόλοιπων καταστημάτων, ο οποίος εμφανίζονταν με μεγάλα χρεωστικά υπόλοιπα. 

Το γεγονός αυτό το αξιοποίησε κατάλληλα ο Κοσκωτάς υπεξαιρώντας χρήματα με 

συνεχή χρέωση τού δοσοληπτικού λογαριασμού, κάτι το οποίο δεν προκάλεσε αρχικά 

                                                           
18 Δερμιτζάκης (1999), σελ. 1223-1224 
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καμία υποψία λόγω του γενικότερου προβλήματος που αντιμετώπιζαν τότε όλες οι 

εμπορικές τράπεζες. 

Μετά την αποκάλυψη της απάτης, ακολούθησε δίκη η οποία διενεργήθηκε από το 

Ειδικό Δικαστήριο που αποτελείτο από 13 δικαστές του Αρείου Πάγου, διήρκησε 10 

μήνες και αποκαλέστηκε ως η πιο σημαντική δίκη όλων των εποχών. Ο Κοσκωτάς 

καταδικάστηκε με 25ετή ποινή κάθειρξης για μια πληθώρα κακουργημάτων ως 

διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κρήτης, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης 

των πολλών εκατομμυρίων, της πλαστογραφίας και της παρακώλυσης του έργου της 

δικαιοσύνης. Όμως στις 16 Μαρτίου 2001, και αφού ο κατηγορούμενος εξέτισε 12 

χρόνια από την ποινή του, αφέθηκε ελεύθερος με υπ’ όρο απόλυσης. Ένα ελαφρυντικό 

παράγοντα που έλαβε υπόψη το πενταμελές εφετείο για την ποινή που του επιβλήθηκε, 

ήταν η μεταμέλεια του. Ο ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας Κρήτης καταδικάστηκε σε 

δωδεκάμισι χρόνια κάθειρξης και εκδιώχθηκε από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών για 

ανάρμοστη συμπεριφορά 19. 

 

5.3 Tyco International 

 

Η Tyco International Ltd είναι μια ελβετική εταιρεία συστημάτων ασφαλείας με έδρα 

τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Princeton, New Jersey . Η εταιρεία αποτελείται από δύο 

βασικούς επιχειρηματικούς τομείς: τις λύσεις ασφάλειας και πυροπροστασίας. H Tyco 

International δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ θεωρείται ένας 

από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και διαχειριστές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

στον κόσμο. Ενώ δραστηριοποιείται με επιτυχία  στον κλάδο σχεδιασμού και 

κατασκευής των συστημάτων υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιών, κατασκευής των 

συστημάτων πυροπροστασίας και ηλεκτρονικών υπηρεσιών ασφαλείας. Από το 1986, 

η Tyco έχει διενεργήσει πάνω από 40 μεγάλες εξαγορές, καθώς και πολλές ήσσονος 

σημασίας εξαγορές.  

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, μια εσωτερική έρευνα κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι ενώ υπήρχαν λογιστικά σφάλματα, δεν υπήρξε κάποιο συστηματικό 

                                                           
19 Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 754-756 
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πρόβλημα απάτης. Ο Διευθύνων σύμβουλος,  ο Οικονομικός διευθυντής και ο Γενικός 

σύμβουλος κατηγορήθηκαν για χρησιμοποίηση άτοκων ή πολύ χαμηλότοκων 

δανείων, πολλές φορές με τη μορφή μπόνους , τα οποία δεν είχαν εγκριθεί από το 

Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Πολλά από αυτά τα δάνεια ήταν υπό τη μορφή 

«Εργασιακού δανείου», τα οποία η εταιρεία συνήθιζε τα παραχωρεί στο προσωπικό 

της. Ενώ κατηγορήθηκαν και για την πώληση μετοχών της εταιρείας, χωρίς την 

έγκριση των επενδυτών, ενέργεια η οποία είναι απαιτούμενη σύμφωνα με τους 

κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συνολικά με τις ενέργειές τους υπεξαίρεσαν 

$ 600 εκατ. δολάρια από την Tyco International μέσα από τα μη εγκεκριμένα 

επιδόματα, δάνεια, και τις εξωφρενικές για την εταιρεία δαπάνες. Οι φήμες για τον 

τρόπο ζωής των διοικούντων με υπέρογκες και δαπανηρές αγορές, με αποκορύφωμα 

το πάρτι γενεθλίων  κόστους 2 εκατ. δολαρίων, που διοργάνωσε ο Διευθύνων 

σύμβουλος για την σύζυγό του, πυροδότησαν  τις υποψίες για  κατάχρηση των πόρων 

της εταιρείας. Ενώ δόθηκαν χρήματα και σε πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να 

προδώσουν τις παράνομες συμπεριφορές των υπευθύνων. Ουσιαστικά, έκρυβαν τις 

παράνομες ενέργειες τους, κρατώντας τους μετόχους και τα μέλη του  διοικητικού 

συμβουλίου μακριά από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. 

Έναυσμα για την έναρξη έρευνας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 1999, 

αποτέλεσε η αναφορά ενός αναλυτή, ο οποίος έθεσε υπό αμφισβήτηση τις λογιστικές 

πρακτικές της εταιρείας. Η έρευνα διήρκεσε από το 1999 έως το 2000 και 

επικεντρώθηκε στις λογιστικές πρακτικές πολλών εξαγορών της εταιρείας, μεταξύ των 

οποίων μια πρακτική που είναι γνωστή ως «spring-loading». Στο «spring-loading» 

ουσιαστικά προέβλεπε την διαδικασία όπου τα κέρδη της προς εξαγορά εταιρείας 

εμφανίζονταν πριν την εξαγορά μειωμένα, δίνοντας μετέπειτα  συγχωνευμένη 

εταιρεία την δυνατότητα να εμφανίζει αυξημένα κέρδη. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μην προβαίνει σε καμία ενέργεια.  

Τον Ιανουάριο του 2002, η ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων της Tyco 

τίθεται και πάλι υπό αμφισβήτηση, με την πληρωμή ποσού 20 εκατ. δολαρίων σε 

διευθυντή της εταιρείας, ενώ τον Ιούνιο του 2002, ο Διευθύνων σύμβουλος αποτελεί 

αντικείμενο έρευνας για φοροδιαφυγή, καθώς δεν πλήρωσε φόρο 13 εκατ. δολαρίων, 

σε έργα τέχνης που είχε αγοράσει στη Νέα Υόρκη, με τα κεφάλαια της εταιρείας. 

Ακολουθεί η παραίτηση του τελευταίου για προσωπικούς λόγους, ενώ μέχρι τον 

Σεπτέμβριο του 2002 είχαν αποχωρήσει και ο Οικονομικός διευθυντής με τον  Γενικό 
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σύμβουλο,  ενώ απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον τους, για απόκρυψη πληροφοριών 

προς τους μετόχους της εταιρείας σχετικά με  των πολλών εκατομμυρίων δάνεια που 

χρησιμοποίησαν. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από τους υπαίτιους  να 

αποκαταστήσουν τα κεφάλαια που πήραν από την Tyco, με τη μορφή των 

εμπιστευτικών δάνειων και αποζημιώσεων. 

Το 2005 ο Διευθύνων σύμβουλους, αλλά και ο οικονομικός διευθυντής 

δικάζονται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, κατηγορούμενοι 

για υπεξαιρέσεις ύψους 600 εκατ. δολαρίων, ποσό που σχετίζεται με παράνομες 

αποζημιώσεις και συμφωνίες επί μετοχών. Κρίθηκαν ένοχοι για την παράνομη λήψη 

μπόνους ύψους 120 εκατ. δολαρίων, αλλά και για την κατάχρηση του δανειακού 

προγράμματος της εταιρείας προς τους εργαζομένους, όπως και για τις παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις που εμφάνιζε η εταιρεία ενισχύοντας την τιμή της μετοχής. 

Αντιμετωπίζοντας ποινές φυλάκισης μέχρι και 30 ετών, δήλωσαν αθώοι των 

κατηγοριών, οι οποίες περιλάμβαναν το έγκλημα της εταιρικής διαφθοράς, μεγάλες 

κλοπές και χρηματιστηριακή απάτη. Τους υποβλήθηκε ποινή  φυλάκισης. Μετά την 

αντικατάσταση των διοικούντων αλλά και αρκετών στελεχών της, η Tyco 

International έχει παραμείνει ισχυρή. Η διαφορά στην υπόθεση Tyco και άλλες 

σχετικές περιπτώσεις απάτης, είναι ότι συγκεκριμένη χαρακτηρίζεται περισσότερο 

από απληστία παρά λογιστική απάτη 20. 

Το 2004 η εταιρεία ανακοίνωσε την αντικατάσταση της ελεγκτικής εταιρείας 

που διενεργούσε τον έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων κατά σειρά ετών. Η 

Tyco δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ήταν μέρος των προσπαθειών που καταβάλει για 

βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι μαρτυρίες στη δίκη απέδειξαν ότι 

οι ελεγκτές της εταιρείας, γνώριζαν για κάποιες από τις ενέργειες των δύο αντρών, και 

θα μπορούσαν να τους είχαν βοηθήσει να τις αποκρύψουν, συμφωνώντας μαζί τους 

για ειδική λογιστική μεταχείριση 21.  

Τον Ιούνιο του 2007, η Tyco προβαίνει σε διάσπαση της εταιρείας σε τρεις 

ανεξάρτητες δημοσίως εταιρείες: την Covidien LTD (πρώην Tyco Healthcare), την 

TE Connectivity LTD (πρώην Tyco Electronics LTD) και την Tyco International LTD 

(πρώην Tyco Fire & Security and Tyco Engineered Products & Services). 

                                                           
20  Αναλυτικά βλ. http://money.howstuffworks.com 
21  http://www.euro2day.gr 

http://money.howstuffworks.com/
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5.4 Phar-Mor, Inc 

 

Η Phar-Mor ήταν μια αλυσίδα καταστημάτων πώλησης φαρμάκων σε πολύ χαμηλές 

τιμές. Από το 1985 έως το 1992, η Phar-Mor επεκτάθηκε and 15 σε 310 καταστήματα, 

σε 32 πολιτείες των ΗΠΑ, με πωλήσεις άνω των 3 δισ. δολαρίων. Η Phar-Mor ήταν 

μια ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρία, ενώ ο τρόπος ζωής που ακολουθούσε ο 

πρόεδρος και ιδρυτής της εταιρείας καταδείκνυε τη σημαντική οικονομική του θέση. 

Το μυστικό για τις ανταγωνιστικές τιμές που έθετε η εταιρεία στηριζόταν στην 

στρατηγική της «αγοραστικής δύναμης». Η εταιρεία  πραγματοποιούσε μαζική αγορά 

προϊόντων όταν οι προμηθευτές προσέφεραν πολύ χαμηλές τιμές. Οι τιμές της 

εταιρείας ήταν τόσο χαμηλές, που προκαλούσε την απορία των ανταγωνιστών της, για 

το πως μπορεί να παρουσιάζει κέρδη. Όμως οι τιμές της ήταν πράγματι τόσο χαμηλές, 

που άρχισε να παρουσιάζει λειτουργικές ζημιές. 

Προκειμένου να κρύψουν τα προβλήματα ρευστότητας, να προσελκύσουν 

νέους επενδυτές και παρουσιάσουν την εταιρία ως επικερδή, ο πρόεδρος και ο 

διευθύνων σύμβουλος παραποίησαν τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ώστε να 

υποτιμήσουν το κόστος πωληθέντων προϊόντων και να υπερτιμήσουν τα αποθέματα 

και τα έσοδα. Με την παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

εκτιμήθηκε ότι υπήρξε υπεξαίρεση μεγαλύτερη των 10 εκατ. δολαρίων. Η απάτη 

συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια ενώ την διέπρατταν από άτομα σε διάφορα επίπεδα 

της  διοίκησης. 

Οι παράγοντες που οδήγησαν στη διάπραξη και συγκάλυψη της απάτης ήταν 

οι εξής: η ανεπάρκεια των πληροφοριακών συστημάτων, το ανεπαρκές σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, ο συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησης της εταιρείας, (δ) η 

συνεργεία στην ανώτερη διοίκηση, (ε) οι πολυάριθμοι εμπλεκόμενοι φορείς που 

καθιστούσαν δύσκολο τον εντοπισμό όλων των παρατυπιών και τη μεταξύ τους 

συσχέτιση και (στ) η γνώση των ελεγκτικών διαδικασιών και στόχων καθώς η ομάδα 

απάτης της εταιρείας αποτελούνταν από αρκετούς πρώην ορκωτούς ελεγκτές που 

τώρα εργάζονταν στην εταιρεία. 

Η ελεγκτική εταιρία επανειλημμένα εξέφραζε τις ανησυχίες της προς την 

διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία είχε εμπλακεί σε λογιστικές πρακτικές που 

έχρηζαν βελτίωσης. Η ελεγκτική εταιρεία αναγνώρισε ότι η Phar-Mor αποτελεί ένα 

πελάτη υψηλού ρίσκου και κατέγραψε ότι η εταιρεία αλλοίωνε τους εισπρακτέους 
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λογαριασμούς και τα αποθέματα της. Η εταιρία δήλωσε πως τα αποθέματα αυξήθηκαν 

οπό τα 11 εκατ. δολάρια το 1989, στα 36 εκατ. δολάρια τo 1990 και έπειτα στο 

υπερβολικό ποσό ίων 153 εκατ. δολαρίων ίο 1991. Οι βασιζόμενοι σε αυτά τα 

οικονομικά, έβλεπαν την εταιρία ως ευκαιρία, επενδύοντας σε αυτή 1.14 δισ. δολάρια. 

Οι πιστωτές ισχυρίστηκαν όχι η κρίση των ορκωτών ελεγκτών δεν ήταν 

αντικειμενική λόγω της επιθυμίας τους να παρέχουν επιπλέον υπηρεσίες στην Phar-

Mor. Επιπλέον, ανέφεραν ότι η ελεγκτική εταιρία πίεσε σε μεγάλο βαθμό τους 

ορκωτούς να συνάπτουν περισσότερα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών με την 

ελεγχόμενη εταιρία-πελάτη. Οι ενάγοντες της Phar-Mor δεν ισχυρίστηκαν ότι η 

ελεγκτική εταιρία συνειδητά συμμετείχε στην απάτη, αλλά ότι δεν διενήργησε τους 

ελέγχους σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα ακολουθούμενα 

ελεγκτικά πρότυπα, γιατί όπως αποδείχθηκε συνέτρεχαν οικονομικά κίνητρα για 

παράβλεψη τυχόν προβλημάτων που θα εντόπιζαν. 

Ο ιδρυτής της εταιρείας καταδικάστηκε σε φυλάκιση, ενώ στελέχη της 

ανώτατης διοίκησης ομολόγησαν και καταδικάστηκαν για απάτη 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενώ επενδυτές και πιστωτές μήνυσαν την εταιρία 

και αρκετά της στελέχη. Η εταιρία Phar-Mor διασώθηκε από το Κεφάλαιο 11 του 

Πτωχευτικού Κώδικα. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν στον NASDAQ και το 2001 

λειτουργούσε 139 καταστήματα σε 24 πολιτείες με την επωνυμία Phar-Mor Rx Place 

και Pharmhouse. Ωστόσο, στο τέλος του 2001, η Phar-Mor εντάχθηκε πάλι στις 

πρόνοιες του Κεφαλαίου 11 χωρίς πλέον να διαπραγματεύονται οι μετοχές της στο 

NASDAQ. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ένοχη την ελεγκτική εταιρία. 

 

5.5 Waste Management, Inc. 

 

Η Waste Management Inc. είναι μια εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων η οποία 

ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με έδρα το Oak Brook στο Illinois και 

εξελίχτηκε σε ηγέτη της διαχείρισης απορριμμάτων. Με 21.000 οχήματα συλλογής 

και μεταφοράς, η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο φορτηγών στη βιομηχανία 

των αποβλήτων. Το 1996, η εταιρία κατέγραψε έσοδα 9,19 εκατ. δολάρια, καθαρό 

κέρδος 192 εκατ. δολάρια και συνολικά κεφάλαια 18,4 δισ. δολάρια. Η μετοχή της 

εταιρείας είχε τιμή περίπου 36 δολάρια ανά μετοχή και διαπραγματευόταν στα 
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Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, της Φρανκφούρτη, του Λονδίνου, του Σικάγο και 

της Σουηδίας, αντίστοιχα. 

Το 1996 λόγω του έντονου ανταγωνισμού που επικρατούσε στον κλάδο, αλλά και των 

αλλαγών στη βιομηχανία του περιβάλλοντος, τα οικονομικά αποτελέσματα της 

εταιρείας δεν παρέμειναν αμετάβλητα. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης έδειχνε 

μειούμενο το καθαρό κέρδος, παρά την αύξηση των εσόδων της. Το 1998 η εταιρία 

αναδημοσίευσε τα κέρδη της για τα έτη 1992 έως 1996 αλλά και τις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσεως 1997. Οι επαναδιατυπώσεις των λογιστικών στοιχείων είχαν 

σαν αποτέλεσμα η εταιρία να δηλώσει καθαρή ζημία 39 εκατ. δολάρια, αντί του 

καθαρού θετικού αποτελέσματος ύψους 192 εκατ. δολαρίων που εμφάνιζε στην αρχή. 

Σύμφωνα με τα δελτία τύπου της διοίκησης, οι επαναδιατυπώσεις σχετίζονταν με τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων των οχημάτων, του εξοπλισμού και των κοντέινερ, ενώ 

σχετίζονταν και με την κεφαλαιοποίηση του κόστους ωφέλειας σχετικά με τις εκτάσεις 

γης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε εσφαλμένη υπολειμματική αξία και ωφέλιμη 

ζωή. 

Το 2002, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε πως είχε ολοκληρώσει την έρευνα 

για τις λογιστικές πρακτικές της εταιρείας, ενώ και καταλόγισε ευθύνες στον ιδρυτή 

και σε πέντε άλλα ανώτερα στελέχη για εμπλοκή σ' ένα συστηματικό σχέδιο 

εξαπάτησης που οδήγησε στη σύνταξη ανακριβών οικονομικών καταστάσεων και 

στην καταγραφή εικονικών κερδών των περιόδων 1992 έως 1997 22.  Άλλα στελέχη 

κατηγορήθηκαν για καταστροφή στοιχείων, παραπλάνηση της ελεγκτικής επιτροπής 

και των εσωτερικών ελεγκτών, καθώς και για απόκρυψη πληροφοριών από τους 

ορκωτούς ελεγκτές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά (SEC) σημείωσε πως οι 

κατηγορούμενοι παρέβλεπαν τις αποσβέσεις των απορριμματοφόρων φορτηγών, 

υποθέτοντας ιδιαίτερα μεγάλες υπολειμματικές αξίες και υψηλή διάρκεια ωφέλιμης 

ζωής, υπολόγιζαν αυθαίρετα υπολειμματικές αξίες και δεν καταχωρούσαν ως έξοδα 

απομείωσης την αξία των χώρων υγειονομικής ταφής. 

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος της ελεγκτικής εταιρείας που ήλεγχε την εταιρεία πριν 

την εισαγωγή αυτής στο Χρηματιστήριο το 1971. Κατά τη δεκαετία του 1990, αρκετοί 

υπάλληλοι της ελεγκτικής εταιρείας εργάστηκαν στην ελεγχόμενη εταιρία. Από το 

1991 έως το 1997, η ελεγκτική εταιρία χρέωσε στην Waste Management's Inc. περίπου 

                                                           
22 Αναλυτικά βλ www.sec.gov 
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47,5 εκατ. δολάρια για ελεγκτικές αμοιβές και 11,8 εκατ. δολάρια για παροχή 

διοικητικών υπηρεσιών. Η ελεγκτική εταιρεία, εντούτοις, προσδιόρισε τις ανάρμοστες 

λογιστικές πρακτικές της ελεγχόμενης εταιρείας και τόνισε την επίδραση που έχουν 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Παρόλα αυτά η ελεγκτική εταιρεία σε ετήσια βάση παρουσίαζε στη διοίκηση της 

ελεγχόμενης εταιρείας τις προβλεπόμενες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης, 

προκειμένου η δεύτερη να διορθώσει λάθη υποτίμησης εξόδων και υπερεκτίμησης 

εσόδων. Η διοίκηση, συστηματικά αρνούνταν την εφαρμογή των ρυθμίσεων που 

προέβλεπαν οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης, σύμφωνα με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς  (SEC). Αντ' αυτού, οι εμπλεκόμενοι προχώρησαν σε μυστική 

συμφωνία με την ελεγκτική εταιρία προκειμένου να καλύπτουν απάτες του 

παρελθόντος, διαπράττοντας νέες στο μέλλον. Με την πάροδο του χρόνου, οι 

εμπλεκόμενοι δεν τήρησαν τη συμφωνία για την ακολουθία των οριζόμενων βημάτων. 

Η απάτη αποκαλύφθηκε και ο νέος CEO της Waste Management, Inc  όρισε 

επανεξέταση των λογιστικών πρακτικών που ακολουθούνταν ενώ η εταιρεία 

αναδιατύπωσε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις από το 1992 έως το 1997. Η 

Waste Management, Inc. κρίθηκε ένοχη και της επιβλήθηκε πρόστιμο 457 εκατ. 

δολαρίων ενώ η ελεγκτική εταιρεία πλήρωσε πρόστιμο που ανέρχονταν σε 7 εκατ. 

δολάρια, το μεγαλύτερο πρόστιμο που είχε, μέχρι τότε, επιβληθεί σε ελεγκτική 

εταιρεία 23. 

 

5.6 Health Management, Inc. 

 

Αρχικό αντικείμενο της εταιρείας ήταν η παροχή κατ’ οίκον νοσηλείας, καθώς και η 

προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Οι εργασίες της εταιρείας 

αυξήθηκαν με αποτέλεσμα η εταιρεία να μετονομαστεί σε Health Management, Inc. 

με αντικείμενο την εμπορία φαρμάκων  χρόνιων παθήσεων. 

Ο ελεγκτής που είχε αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας αποδέχθηκε αργότερα 

την θέση του οικονομικού διευθυντή στην Health Management. Στο ρόλο του 

οικονομικού διευθυντή ο πρώην ελεγκτής συναντήθηκε πολλές φορές με τον ιδρυτή 

της εταιρείας για λογιστικά και οικονομικά θέματα. Το δεύτερο τρίμηνο του 1995, ο 

                                                           
23 Beasley, Buckless, Glover. and Prawitt (2010), σελ. 103-111 
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οικονομικός διευθυντής ανακοίνωσε στον πρόεδρο της εταιρείας ότι υπήρχαν 

δυσοίωνες προβλέψεις για την τιμή της μετοχής και έτσι αποφάσισαν από κοινού να 

παρουσιάσουν αναληθή και ιδιαίτερα υψηλή την απογραφή. Με αίτηση της εταιρείας, 

για τη συγκάλυψη της απάτης, η διενέργεια ελέγχου παρατάθηκε. Επίσης, μια 

εβδομάδα πριν από τον έλεγχο, η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των κερδών 

της, ασκώντας πίεση προς την ελεγκτική εταιρία. Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης 

αποτελεί η ύπαρξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τωρινού ορκωτού ελεγκτή και 

του οικονομικού διευθυντή της ελεγχόμενης εταιρείας. 

Μέσα από μια τυχαία συνομιλία, αποκαλύφθηκε η απάτη σε στέλεχος της εταιρείας, 

ο οποίος ενημέρωσε το νομικό σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 

Το Φεβρουάριο του 1996, η ΗΜΙ εξέδωσε δελτίο τύπου αναφέροντας τις παρατυπίες 

των λογιστικών της βιβλίων. Η τιμή μετοχής της εταιρείας σημείωσε ραγδαία πτώση 

και η ελεγκτική εταιρεία ζήτησε να αποσύρει την έκθεση ελέγχου του έτους εκείνου. 

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη. Ο οικονομικός διευθυντής συνεργάστηκε 

με τις αρχές και απαλλάχτηκε. Ο ιδρυτής της εταιρείας αν και δήλωσε απόλυτη άγνοια, 

καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης και του επιβλήθηκε πρόστιμο 250 χιλιάδες 

δολάρια. Η ελεγκτική εταιρεία δέχτηκε αγωγές από μετόχους της εταιρείας. Οι 

δικηγόροι των μετόχων ισχυρίστηκαν ότι η απάτη με την απογραφή κόστισε στους 

πελάτες τους 37 εκατ. δολάρια και ότι η ελεγκτική εταιρεία ήταν υπεύθυνη κατά 75% 

γι' αυτό το ζήτημα. Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο PSLAA (Private Securities 

Litigation Reform Art) επιβάλλεται ολόκληρη η ποινή μόνο εάν εν γνώσει υπήρχε 

συμμετοχή σε απάτη. Οι δικηγόροι της ελεγκτικής εταιρείας αρνήθηκαν 

εξωδικαστικούς συμβιβασμούς και προχώρησαν σε δίκη. Οι συνήγοροι υπεράσπισης 

της ελεγκτικής εταιρείας παρουσίασαν τους ελεγκτές ως θύματα απάτης, άτομα με 

βαθιά γνώση των επαγγελματικών ελεγκτικών προτύπων, αντικρούοντας ακόμη και 

την κατηγορία για έλλειψη αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας, λόγω της 

κοινωνικής σχέσης μεταξύ του οικονομικού διευθυντή και του ορκωτού ελεγκτή της 

εταιρείας. Τη δίκη κέρδισε η ελεγκτική εταιρεία λόγω του νόμου PSLRA 24. 

 

                                                           
24 Knapp (2012), σελ. 53 
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5.7 Xerox 

 

Η Xerox, μια εταιρία με έδρα το Stamford, στόχευε στην ανάπτυξη, κατασκευή, προ-

ώθηση, εξυπηρέτηση και χρηματοδότηση μιας ολοκληρωμένης σειράς προϊόντων και 

υπηρεσιών επεξεργασίας εγγράφων, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας των 

πελατών της. Πωλούσε και μίσθωνε τέτοιου είδους προϊόντα στις ΗΠΑ αλλά και σε 

άλλες 130 χώρες. Το 2000, η Xerox κατέγραψε πωλήσεις περίπου 18,7 δισ. δολαρίων, 

απασχολώντας περίπου 92.000 υπαλλήλους. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και του Σικάγο, αντίστοιχα. 

Η εταιρεία πιεζόταν προς την επίτευξη υψηλών πωλήσεων το οποίο επέβαλε 

το επενδυτικό κλίμα της δεκαετίας του 1990. Η εταιρεία δεν ήθελε να ρισκάρει την 

πτώση της μετοχής της, ενώ και η διοίκηση της εταιρείας επιζητούσε να διατηρήσει 

υψηλή την πιστοληπτική της ικανότητα, ώστε να παραμείνει ικανή να χρηματοδοτεί 

την πλειοψηφία των πωλήσεων των πελατών της. Επιπλέον, η αμοιβή της διοίκησης 

σχετιζόταν άμεσα με την ικανότητα της εταιρείας να καταγράφει υψηλά κέρδη. 

Το δεύτερο τρίμηνο του 2000 ξεκίνησε έρευνα από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς όταν διαπιστώθηκαν λογιστικές αναντιστοιχίες. Μετά την 

ολοκλήρωση της έρευνας, αναφέρθηκε πως η εταιρεία χρησιμοποιούσε λογιστικά 

τεχνάσματα προκειμένου να εμφανίζει αυξημένα κέρδη από το 1997 έως το 1999. Οι 

τεχνικές περιλάμβαναν επιτάχυνση της αναγνώρισης των εσόδων από μισθώσεις και 

ειδικότερα από συσσωρευμένες χρηματοδοτικές μισθώσεις, αύξηση των εσόδων από 

μισθώσεις λόγω αυξήσεων των τιμών μισθωμάτων και επεκτάσεως της περιόδου των 

μισθώσεων, των υπολειμματικών αξιών του μισθωμένου εξοπλισμού, των εσόδων από 

τις συναλλαγές χαρτοφυλακίου, τη δημιουργία αποθεματικών για άγνωστους 

επιχειρηματικούς κινδύνους, καταγραφή μη σχετιζόμενων επιχειρηματικών εξόδων 

για διόγκωση των κερδών, καθώς και μη αποκάλυψη συναλλαγών πρακτορείας. Η 

Xerox αντιμετώπιζε δυσκολίες στο να συνάψει συμφωνίες μισθώσεων σε χώρες της 

λατινικής Αμερικής και έτσι επέστρεψε στη σύναψη συμβολαίων ενοικιάσεων. Επειδή 

τα έσοδα από αυτά τα συμβόλαια δεν θα αναγνωρίζονταν άμεσα, πούλησε τις 

αποδόσεις σε επενδυτές για να μπορέσουν να αναγνωριστούν άμεσα. Το γεγονός αυτό 

δεν αποτυπωνόταν στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, που εξετάστηκαν από 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι λογιστικοί χειρισμοί των προηγούμενων χρόνων και 

το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον οδήγησαν την εταιρεία να σταματήσει τις 
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μέχρι τότε ενέργειες της. Δεν μπορούσε να κρύψει την αρνητική οικονομική της 

κατάσταση, ούτε να προχωρήσει σε περαιτέρω ρυθμίσει για τις χαμένες πωλήσεις και 

έσοδα λόγω πρόωρης αναγνώρισής τους τα προηγούμενα έτη.  

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας, πριν την ανακοίνωση των λογιστικών 

προβλημάτων διαπραγματευόταν στα 60 δολάρια, ενώ  όταν έγινα γνωστοί οι 

λογιστικοί χειρισμοί μειώθηκε σε λιγότερο από 5 δολάρια ανά μετοχή. Το 2002, η 

εταιρεία συμφώνησε να επαναδιατυπώσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις 

για τα έτη 1997 έως 2000 και να πληρώσει τα πρόστιμα που της αναλογούσαν. 

Παράλληλα, αποφάσισε να συστήσει μια επιτροπή, διοικούμενη από στελέχη εκτός 

της εταιρείας, με σκοπό την επανεξέταση των πολιτικών της εταιρείας και την 

διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων. 

Η ελεγκτική εταιρία της Xerox, αμφέβαλε για την αναγκαιότητα πολλών από 

τους λογιστικούς χειρισμούς. Οι συζητήσεις μεταξύ της ελεγκτικής εταιρείας και της 

διοίκησης της Xerox δεν έπεισαν την εταιρία να αλλάξει τις λογιστικές τις πρακτικές. 

Έτσι, οι παράνομοι λογιστικοί χειρισμοί της Xerox οδήγησαν την διοίκηση της 

εταιρείας και την ελεγκτική εταιρία σε δίκες. Η ελεγκτική εταιρεία συμφώνησε να 

πληρώσει 22 εκατ. δολάρια για τη δίκη που εκκρεμούσε σε βάρος της με την 

κατηγορία της απάτης. Μέρος της δικαστικής τακτοποίησης αποτέλεσε και η 

συμφωνία της ελεγκτικής εταιρείας να αναλάβει μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των 

πρακτικών ελέγχου της 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Beasley, Buckless, Glover and Prawitt (2010), σελ. 111-120 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στο σημερινό σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, της 

παγκοσμιοποίησης των αγορών, του έντονου ανταγωνισμού και της μεγάλης 

συγκέντρωσης των κεφαλαίων, ο ρόλος της Ελεγκτικής στον τομέα της οικονομίας 

είναι δεσπόζουσας σημασίας. Η διενέργεια ελέγχου μιας οικονομικής οντότητας είναι 

μια διαδικασία που εξετάζει το σύνολο των πτυχών μιας επιχείρησης, η οποία 

στηρίζεται σε προσεκτική ανάλυση των πιθανών κινδύνων απάτης που μπορεί να 

ελλοχεύουν. Συνεπώς η εις βάθος κατανόηση του κλάδου δραστηριότητας και του 

ευρύτερου περιβάλλοντος, των στρατηγικών σχεδίων, των κρίσιμων επιχειρηματικών 

διαδικασιών και των σχετικών δικλείδων είναι προϋπόθεση για την διενέργεια ενός 

αποτελεσματικού ελέγχου. 

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων δεν είναι 

πλέον εθνική υπόθεση του κράτους, αλλά ένα αντικείμενο που ρυθμίζεται και 

επηρεάζεται από διεθνείς οικονομικούς παράγοντες και από τις δυνάμεις της αγοράς, 

στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας. Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου έχουν τύχει 

ευρείας διεθνούς αποδοχής, καθώς έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να παρέχουν υψηλής ποιότητας οικονομική πληροφόρηση, 

η οποία είναι συγκρίσιμη και κατανοητή, ανεξαρτήτως την χώρα προέλευσής της. 

Όμως σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική πληροφόρηση που παρέχουν οι 

εταιρείες, παρουσιάζει ουσιώδεις ανακρίβειες, ως επακόλουθο μη νόμιμων 

δραστηριοτήτων, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις μετατρέπονται σε ένα μέσο 

παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού. Το φαινόμενο της λογιστικής απάτης μέσω της 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, έχει οικονομική, κοινωνική και πολιτική 

διάσταση. Η τάση των εταιρειών να προβάλλουν μια ωραιοποιημένη και συνάμα 

παραπλανητική εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης, εκμεταλλευόμενες τις 

αδυναμίες και τα κενά των λογιστικών κανόνων και αρχών, έχει λάβει ανησυχητικές 

διαστάσεις. 

 Τα οικονομικά σκάνδαλα που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα όχι 

μόνο κλόνισαν την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού, αλλά επηρέασαν 
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καθοριστικά το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον,  ενώ οδήγησαν σε μια 

επαναξιολόγηση των κανόνων λογιστικής και ελέγχου, και των γενικότερων 

χρηματοοικονομικών δεδομένων της αγοράς. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν στη θέσπιση 

ισχυρότερων νόμων και κανονισμών, με απώτερο τη σκοπό την επιβολή διαφάνειας 

και αξιοπιστίας στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, αλλά και 

την αποτροπή μελλοντικών περιστατικών απάτης και παραποίησης των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. 

Η παρούσα εργασία επεδίωξε να παρουσιάσει με όσο το δυνατόν πληρέστερο 

τρόπο, την αναγκαιότητα για διεξαγωγή εκτενών ερευνών σχετικά με το ολοένα και 

αυξανόμενο φαινόμενο, της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων μίας 

εταιρείας, όπως επίσης και τη θέσπιση και καθιέρωση ενός ίσως περισσότερο 

αξιόπιστου συστήματος χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, που θα έχει ως 

αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη πληρέστερης σύγκρισης, διαφάνειας και της εν γένει 

ποιότητας της ανωτέρω πληροφόρησης. 

Η διεθνής πρακτική έδειξε με τον πιο γλαφυρό τρόπο, μέσω της πληθώρας των 

παραδειγμάτων που μας έχει προσφέρει, ότι δεν υφίσταται τυποποιημένη «συνταγή» 

για την αντιμετώπιση της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Το ερώτημα 

λοιπόν που δημιουργείται είναι ποιο είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότερη 

καταπολέμηση και πρόληψη της απάτης; Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από 

την μεταστροφή του τρόπου σκέψης και της κουλτούρας μιας επιχείρησης, μέσω της 

αναβάθμισης σε επίπεδο αξιών τρόπου σκέψης, των ίδιων των στελεχών που την 

επανδρώνουν, έχοντας ως επίκεντρο την τοποθέτηση των ηθικών αξιών της ίδιας της 

επιχείρησης. 

 Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο καιρός του γρήγορου και εύκολου χρήματος 

μέσω των λογιστικών τρικ, τα οποία γίνονταν με την παρότρυνση και την συγκατάθεση 

των διευθυντικών στελεχών μια εταιρίας προκειμένου να παρουσιαστούν 

συγκεκριμένα αποτελέσματα στις οικονομικές εκθέσεις, όπως και η έλλειψη ελέγχου 

των διοικητικών και όχι μόνο στελεχών των εταιρειών, πρέπει να δώσει την σκυτάλη 

σε μια νέα εποχή. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της εποχής πρέπει να είναι η διαφάνεια 

των διαδικασιών εξαγωγής των εκθέσεων και η αξιοπιστία στα αποτελέσματα των 

λογιστικών καταστάσεων της εκάστοτε επιχείρησης. Πρωταρχικό μέλημα των 

στελεχών των επιχειρήσεων, αλλά και των ρυθμιστικών αρχών, θα πρέπει να είναι η 
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ενσωμάτωση των ανωτέρω χαρακτηριστικών στο σύνολο των διαδικασιών που διέπουν 

την λειτουργία της επιχείρησης. 

 Οι τελευταίες παρεμβάσεις στους τομείς του ελέγχου, της επιχειρησιακής 

διοίκησης, των κανόνων συμπεριφοράς των δρώντων της αγοράς, καθώς και της 

ευρείας εισόδου των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, καταδεικνύουν την σωστή 

κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούν οι φορείς της αγοράς, προκειμένου να 

καταστεί το περιβάλλον αυτής υγειές, σε θέματα ανταγωνισμού και βιωσιμότητας. 

Οπωσδήποτε όμως όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύονται από την ηθική 

συμπεριφορά του ελεγκτή, ο ρόλος του οποίου είναι εξέχoυσας σημασίας και άρρηκτα 

συνδεδεμένος με την όλη διαδικασία. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να προσεγγίσει το θέμα της παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων και το κατά πόσο τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

συνδράμουν στην πρόληψη και αποφυγή αυτού του φαινομένου. Το θέμα της παρούσας 

εργασίας προσεγγίστηκε έχοντας ως κύριο σημείο αναφοράς την ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία.  

Συνέχεια της παραπάνω βιβλιογραφικής μελέτης μπορεί να αποτελέσει η 

διενέργεια έρευνας για το κατά πόσο μια οικονομική συγκυρία, όπως αυτή που διανύει 

η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί αφενός περισσότερα, από τα ήδη πολλά, 

κίνητρα και αφετέρου τις κατάλληλες συνθήκες, για την κλιμάκωση του φαινομένου 

της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, τόσο από τις εταιρείες όσο και από 

τους ελεγκτές, προκειμένου να καταστούν αυτές βιώσιμες.  
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