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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1Εισαγωγή 

 

Η εποχή στην οποία ζούμε, ξεχωρίζει για την πληθώρα χρηματοοικονομικών 

σκανδάλων και τις συνεχείς περιπτώσεις απάτης και παραποίησης οικονομικών 

καταστάσεων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο κλονισμός της εμπιστοσύνης της κοινής 

γνώμης ως προς τα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων αλλά και της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου ο οποίος έχει αναγνωριστεί 

παγκοσμίως ως μια απαραίτητη λειτουργία των επιχειρήσεων η οποία βοηθάει στην 

επίτευξη στόχων και στην διασφάλιση της διαφάνειας των συναλλακτικών πράξεων 

και ενεργειών με αποτέλεσμα την αποθάρρυνση παραβατικών συμπεριφορών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση των τρόπων και των μέσων που 

χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα τις περισσότερες φορές οι διοικήσεις 

αυτών στην προσπάθειά τους να “ωραιοποιήσουν” τα οικονομικά τους αποτελέσματα 

προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους ή και να απολάβουν γενικότερα 

πλεονεκτήματα όπως π.χ. χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα, που συνδέονται 

άμεσα με τη διάπραξη της λογιστικής απάτης. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται 

στο έργο του εσωτερικού ελεγκτή. 

 Η εργασία αποτελείται από οχτώ κεφάλαια 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι το εισαγωγικό κομμάτι της εργασίας  

Στο δεύτερο κεφάλαιο έχουμε την βιβλιογραφική επισκόπηση, όπου γίνεται αναφορά 

σε βιβλία και άρθρα που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της εργασίας 

Στο 3o κεφάλαιο μετά από μια ιστορική αναδρομή αναφέρουμε τους ορισμούς της 

ελεγκτικής , καθώς και τις διακρίσεις και τα είδη της. 

Στο 4o κεφάλαιο επιχειρούμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 

λογιστική απάτη .Παρουσιάζονται οι κατηγοριοποιήσεις της, όπως επίσης και οι 

παράγοντες κινδύνου αυτής και τα κίνητρα διάπραξής της. 
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Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται μια εννοιολογική οριοθέτηση των παραποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ρόλο και την συμβολή του εσωτερικού 

ελέγχου στην αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών σκανδάλων και την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης. 

Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε δύο σκάνδαλα που συγκλόνισαν την παγκόσμια 

οικονομία, αυτό της Enron και της Worldcom και στην αντίδραση που έφεραν. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας δίνονται τα τελικά 

συμπεράσματα της παρούσας εργασίας και οι μελλοντικές προτάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Ο Καζαντζής «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, μια συστηματική προσέγγιση 

Εννοιών ,Αρχών και Προτύπων» (2006)  αποτέλεσε μια κύρια πηγή μελέτης για την 

δημιουργία της εργασίας με την αναλυτική επεξήγηση των εννοιών της λογιστικής 

απάτης, της παραποίησης οικονομικών καταστάσεων και τις αναφορές του στον ρόλο 

του εσωτερικού ελεγκτή μέσα σε μια εταιρεία και απέναντι σε καταστάσεις απάτης. 

 Οι κ. Νεγκάκης ,Ταχυνάκης «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού 

ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» (2013)  αναλύουν τον θεσμό της 

ελεγκτικής σήμερα ,δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τις προκλήσεις που θα 

συναντήσουν οι ελεγκτές στις σημερινές επιχειρήσεις και αναφέρουν πολλές 

περιπτώσεις σκανδάλων. 

Ο  Kevin L. James “The Effects of Internal Audit Structure on Perceived Financial 

Statement Fraud Prevention”(2003)  μας αναφέρει πως οι υπηρεσίες εσωτερικού 

ελέγχου που δίνουν αναφορά σε διευθυντικά στελέχη της εκάστοτε επιχείρησης 

υστερούν σε αποτελεσματικότητα κατά της καταπολέμησης της απάτης σε σχέση με 

τους ελεγκτές που αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής 

Ελέγχου. 

Οι Stephen Kwaku Asare, Ronald A. Davidson και Audrey A. Gramling
 
στο έργο 

τους “Internal Auditors' Evaluation of Fraud Factors in Planning an Audit: The 

Importance of Audit Committee Quality and Management Incentives’’ (2008) 

υποστηρίζουν και αυτοί με την σειρά τους πως οι εσωτερικοί ελεγκτές που έχουν 

σημαντικό ρόλο μέσα σε μια επιχείρηση εμφανίζουν ορισμένες αμφιλεγόμενες 

αποφάσεις επηρεασμένοι από την προσπάθεια τους να προστατέψουν την εταιρεία. 

Ο Παπαστάθης , «Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος(Internal Audit) στις επιχειρήσεις-

οργανισμούς    και η πρακτική εφαρμογή του» (2003) μας δίνει μια ολοκληρωμένη 

άποψη πάνω στο σύγχρονο εσωτερικό έλεγχο βοηθώντας στην κατανόηση του 

σκοπού, των αδυναμιών και των υποχρεώσεων του εσωτερικού ελεγκτή. 
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Οι Harold Hassink, Roger Meuwissen, Laury Bollen  στο "Fraud detection, redress 

and reporting by auditors"(2010) θέτουν το ερώτημα κατά πόσο οι ελεγκτές 

συμμορφώνονται με τα ελεγκτικά πρότυπα όταν αντιμετωπίζουν περιπτώσεις απάτης 

.Στόχος της μελέτης είναι η απόδειξη του ρόλου του ελεγκτή στην αντιμετώπιση της 

απάτης, όπου αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνει και οι μέθοδοι που ακολουθεί ο 

ελεγκτής ώστε να μην ξαναεμφανιστούν αυτά τα φαινόμενα. 

Στην μελέτη των R.Jayalakshmy, A.Seetharaman, Tan Wei Khong  "The changing 

role of the auditors"(2005) τονίζουν τις νέες προκλήσεις που έχουν να 

αντιμετωπίσουν τα τελευταία χρόνια μετά από μια σειρά σκανδάλων οι εσωτερικοί 

ελεγκτές ώστε να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό τους. 

Ο Arthur Gudikunst, “Enron- A study of failures Who, How, Why” (April 2003), μας 

ενημερώνει αναλυτικά για όλα τα στάδια της εταιρείας Enron από το ξεκίνημά της ως 

το τέλος της ,δίνοντας μας μια πλήρη εικόνα του τι και ποιος έφταιξε, καθώς μας 

ενημερώνει και για τον ρόλο της ελεγκτικής εταιρείας Arthur Andersen 

 

Οι Coram P., Ferguson C., Moroney R.  στο  “The value of internal auditing in fraud 

detection” (2006) υπεραμύνονται της χρησιμότητας του εσωτερικού ελέγχου ενάντια 

στην απάτη και τον θεωρούν απαραίτητο. Επίσης συγκρίνεται η αποτελεσματικότητα 

διάφορων προσεγγίσεων πάνω στον εσωτερικό έλεγχο ενάντια στο φαινόμενο της 

απάτης, 

 

Ο κύριος σκοπός των Carolyn Strand Norman, Anna M. Rose, Jacob M. Rose 

στο“Internal audit reporting lines, fraud risk decomposition, and assessments of fraud 

risk” (2010) είναι η εξέταση της ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών αλλά και η 

αντιδράσεις των ελεγκτών όταν έρχονται αντιμέτωποι με παραποίηση, πράγμα το 

οποίο επιτυγχάνεται μετά από ένα μεγάλο πείραμα πάνω σε διάφορους ελεγκτές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1Η Ιστορική Εξέλιξη της Ελεγκτικής 

 

Η αναγκαιότητα της επισκόπησης των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών και η 

εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των Δημοσίων Χρημάτων φαίνεται ότι 

οδήγησαν στην αρχική θεσμοθέτηση του Ελέγχου. Σχετικές γραπτές μαρτυρίες για 

την ύπαρξη εμπορικών νόμων και λογιστικών εκθέσεων συναντάμε από το 3000 π.Χ. 

στους Νινευίτες της αρχαίας Βαβυλώνας. Στην αρχαία Αίγυπτο, οι Φαραώ 

φορολογούσαν κυρίως τις συγκομιδές των σιτηρών, και για το λόγο αυτό θεσπίστηκε 

το αξίωμα των «Επιστατών» για τα σιτηρά.
1
 

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

ελεγκτή για την εξέταση της διαχείρισης των Οικονομικών του Κράτους Πιο 

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

«Ευθυνών» οι οποίοι με προκαθορισμένη οργανωτική ιεραρχία και συγκρότηση είχαν 

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

ναών και των Λογαριασμών Διαχείρισης των αξιωματούχων που αποχωρούσαν από 

τα δημόσια αξιώματα. 

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

δημοσιοποίησης των ελεγκτικών τους πορισμάτων και η καταδίκη ή απαλλαγή των 

διαχειριστών για απάτη, παραλείψεις και παραβατική συμπεριφορά. Με ελεγκτικές 

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

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

Θάσο και oι «Αρχησκόποι» στη Φθιώτιδα. Στην εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

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

αρμοδιότητες και πρακτικές ανάλογες των ελεγκτών της αρχαίας Ελλάδας και με 

υποχρέωση να υποβάλλουν τις εκθέσεις των ελέγχων τους στη ρωμαϊκή Σύγκλητο για 

τη διαχείριση του Δημόσιου Χρήματος. 

                                                           
1
 Τσακλάγκανος, Ά. (2008). Ελεγκτική. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. 
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Στο Βυζάντιο, λόγω της σημαντικής παρέμβασης του κρατικού μηχανισμού 

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

υπευθυνότητα την εξέλεγξη και διακρίβωση της ακρίβειας των λογαριασμών του 

Δημοσίου και τη σωστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. 

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

παρατηρούνται αξιοσημείωτες εξελίξεις στον τομέα της Ελεγκτικής. Στις αρχές της 

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

ώθηση στο θεσμό του ελέγχου. Στις αρχές του 16ου αιώνα η πόλη της Πίζας είχε τον 

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

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

της επιχειρηματικής δράσης πολλών εμπορικών επιχειρήσεων προκάλεσε την ανάγκη 

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

γενικευμένης ανάγκης για επισκόπηση και έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών και 

των αποφάσεών τους. 

Ο όρος Ελεγκτές (Auditors) πρωτοεμφανίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το 1285 

σε σχετικό διάταγμα του Εδουάρδου του Α', το οποίο όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές 

του δημόσιου χρήματος θα ελέγχονται από τους Auditors. Στην ίδια χώρα με τον 

εταιρικό νόμο του 1862 αναγνωρίζεται η ανάγκη για ακριβοδίκαιη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση μαζί με την ανάγκη για ανεξάρτητο έλεγχο των 

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

αιώνα την πρωτοπορία των εξελίξεων της Ελεγκτικής ανέλαβαν και φαίνεται να 

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

ακολουθούν τις εξελίξεις.
2
 

 

3.2Ορισμός Ελεγκτικής και Ελέγχου 

 

Διαχρονικά έχουν γίνει προτάσεις για διάφορους ορισμούς της έννοιας του 

ελέγχου και της Ελεγκτικής γενικότερα αλλά σήμερα υπάρχει μια σύμπνοια απόψεων 

πάνω στο θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, ορίζεται ότι “Ελεγκτική είναι ένα σύνολο 

                                                           
2
 Καζαντζής Χ.,Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, 2006 Business Plus 
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κανόνων, αρχών και ενεργειών με βάση τις οποίες διενεργείται κάθε Λογιστικό 

διαχειριστικός έλεγχος με σκοπό τη διατύπωση αιτιολογημένων συμπερασμάτων 

σχετικά με κάποια οικονομική διαχείριση”. (Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, 

Σεμινάρια Ελεγκτικής, Εισηγητής Αλέξης Αστρίτης, σελ 3.) 

 Ένας συνοπτικός και περιεκτικός ορισμός της Ελεγκτικής, θα μπορούσε να 

είναι ο εξής: «Ελεγκτική είναι σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών, με βάση τις 

οποίες διενεργείται κάθε Λογιστικοδιαχειριστικός έλεγχος με σκοπό τη διατύπωση 

αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικά με κάποια οικονομική διαχείριση» 

(Τσακλάγκανος, Ά. (2008). Ελεγκτική. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.) . 

Ένας άλλος ορισμός, που παρουσιάζεται στη σχετική βιβλιογραφία, είναι: 

«Ελεγκτική των επιχειρήσεων είναι σύνολο λογιστικών και οικονομοτεχνικών 

ενεργειών, που έχουν ως σκοπό την εξακρίβωση θεμάτων αναγομένων στη 

συναλλακτική και λειτουργική δράση των επιχειρήσεων»( Τερζάκης, Γ. (1985). 

Εφαρμοσμένη Φορολογική Ελεγκτική των Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιχειρήσεων. Αθήνα: Καραμπελόπουλος,). Κατά τον ίδιο ορισμό, «η (Εφαρμοσμένη 

Φορολογική) Ελεγκτική μας ενδιαφέρει από την άποψη αποδείξεων, η οποία, 

ανάλογα με τον αντικειμενικό της σκοπό, είναι δυνατόν να χωριστεί σε δύο γενικές 

κατηγορίες: α) σε Ελεγκτική της χρηματικής διαχείρισης και β) σε Ελεγκτική των 

οικονομικών αποτελεσμάτων». Μια διαφορετική προσέγγιση, που αφορά τους 

στόχους, την οργάνωση και τη διεξαγωγή του επιθεωρησιακού ελέγχου σε μια 

οικονομική μονάδα, υπογραμμίζει: «Με τον έλεγχο, ανιχνεύονται οι ενδεχόμενες 

επικίνδυνες ελλείψεις, εντοπίζονται σημεία που προσφέρουν δυνατότητες 

μελλοντικής επεκτάσεως, εξουδετερώνονται οι σπατάλες και περιορίζονται οι 

δαπάνες, διαπιστώνεται αν η παραγωγική δραστηριότητα ανταποκρίνεται προς τα 

προκαθορισμένα standards παραγωγής, αξιολογούνται τα εφαρμοζόμενα συστήματα 

ελέγχου, εξασφαλίζεται η προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας και των 

εργασιακών μεθόδων προς τον επιδιωκόμενο στόχο, ελέγχονται τα διάφορα 

προγράμματα εργασίας και οι στόχοι τους, μελετώνται καινούργιες ιδέες, καινούργιες 

δυνατότητες αναπτύξεως, καινούργιοι τύποι τεχνικού εξοπλισμού. Κοντολογίς, με 

την επιθεώρηση και τον έλεγχο εξακριβώνεται αν η επιχειρησιακή μονάδα λειτουργεί 

στο επιθυμητό επίπεδο αποδοτικότητας» (William Leonard, Έλεγχος της 

Επιχειρήσεως, Εκδόσεις Hellenews) 
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3.3Βασικοί σκοποί του ελέγχου
3
 

 

 Εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή και αθέλητων λογιστικών λαθών, 

απατών κλπ. 

 Διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακουσίων ή εκουσίων σφαλμάτων 

και απατών. 

 Έγκριση, ανάλυση και σχολιασμός της ακρίβειας και της πιστότητας των 

διαφόρων οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους (π.χ. Ισολογισμός, 

Αποτελέσματα Χρήσης κλπ.). 

 Αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων 

των οικονομικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και 

κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα 

στην επιχείρηση (κύκλος εργασιών, κοστολόγια, πιστοληπτική ικανότητα, 

εσωτερική αξία μετοχών κλπ.). 

 Πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των 

κάθε είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των αναλογών χρήσιμων 

συμπερασμάτων. 

 Υπογράμμιση των ατελειών και καθορισμός των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα 

της επιχειρησιακής και διαχειριστικής απεικόνισης. 

 Στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

επιχείρησης, προκειμένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες κι να γίνει 

έτσι δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων. 

 

3.4Διακρίσεις  Ελέγχων 

 

Η ελεγκτική ασχολείται με 3 θέματα ,το υποκείμενο του ελέγχου, το 

αντικείμενο του ελέγχου και τις ελεγκτικές διαδικασίες. 

                                                           
3
 Νεγκάκης Χ, Ταχυνάκης Π, Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής& εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, 2013 
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3.4.1Το υποκείμενο του Ελέγχου 

 

Υποκείμενο του Ελέγχου θεωρούμε τον Ελεγκτή, δηλαδή το πρόσωπο που 

καταστρώνει, προγραμματίζει και τελικά διενεργεί την όλη Ελεγκτική διαδικασία. Η 

διάκριση των Ελεγκτών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς βοηθάει πολύ στον 

καθορισμό και στη λεπτομερή εξέταση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων που 

πρέπει να διαθέτουν, καθώς και στην εγκυρότητα και αξιοπιστία των πράξεων 

πιστοποίησης που εκδίδουν. 

3.4.1.1Εσωτερικός ελεγκτής  

 

Είναι το πρόσωπο που διαθέτει επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα 

γνώσης και εμπειρίας, αλλά έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου της ελεγχόμενης 

εταιρίας και ταυτόχρονα σχετίζεται άμεσα με τα άτομα και τα στελέχη που 

καθορίζουν την πορεία της. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι 'υποχρεωμένος' να 

υπακούσει στον εσωτερικό κανονισμό και υποδείξεις της διοίκησής της εταιρείας, οι 

οποίες μπορεί να αποκλίνουν από τα γενικά ελεγκτικά πρότυπα. Αυτή η κατάσταση 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα : 

1. Ο έλεγχος να διενεργείται με τα θέλω της διοίκησης και όχι τους κανόνες της 

ελεγκτικής 

2. Να μην να μην γίνεται έλεγχος εις βάθος στις πράξεις των ανωτέρων 

Υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης φιλικών σχέσεων μέσα στην εταιρεία με αποτέλεσμα 

την υποκειμενικότητα του ελεγκτή. 

3.4.1.2Εξωτερικός  ελεγκτής 

 

Είναι το  πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με 

την εταιρία, δεν σχετίζεται οικονομικά με αυτήν, ούτε με τους  μετόχους ή τη 

διοίκηση αυτής, έχει λάβει άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος, στις  περιπτώσεις που 

απαιτείται, και διαθέτει τα προβλεπόμενα αυξημένα προσόντα. 
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3.4.1.3Κρατικός ελεγκτής 

 

Είναι το πρόσωπο που διενεργεί ελέγχους για κρατικούς ή ημικρατικούς φορείς. 

Οι κυριότεροι έλεγχοι που διενεργούνται σε αυτή την κατηγορία είναι οι 

1. Φορολογικοί έλεγχοι 

2. Οι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους 

3. Οι έλεγχοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

4. Οι έλεγχοι της Τράπεζας της Ελλάδος 

 

3.4.2Το Αντικείμενο του Ελέγχου 

 

Αντικείμενο του ελέγχου στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής ελεγκτικής 

ορίζεται ο τρόπος και η αξιοπιστία της μέτρησης και παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών που διαμορφώνουν την εικόνα μιας οικονομικής 

μονάδας. Αναλυτικότερα τονίζουμε ότι επαληθεύεται ο απολογισμός των υπευθύνων 

να δώσουν αναφορά στους έχοντες έννομο συμφέρον γι’ αυτό. Στα πλαίσια αυτά 

ελέγχεται αναγκαστικά το λογιστικό σύστημα βάσει του οποίου γίνεται η αρχική 

μέτρηση και αναφορά, καθώς επίσης και η οργάνωση της μονάδας, οι αρχές 

λειτουργίας της και η επάρκεια εμπλεκόμενων και παραπλήσιων του λογιστικού 

συστήματος συστημάτων.
4
 

3.4.3Ελεγκτικές διαδικασίες 

Ελεγκτικές διαδικασίες είναι όλες οι κινήσεις ,οι στρατηγικές και οι μέθοδοι 

που έχει στην διάθεσή του και χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής ούτως 

ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη και σωστή εικόνα για κάθε αντικειμένου ελέγχου. 

 

3.5Τα είδη των Ελέγχων 

 

                                                           
4
 Κάντζος, Κ. & Χονδράκη, Α. (2006). Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Αθ. Σταμούλης 
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Οι έλεγχοι διακρίνονται  

Ανάλογα με το πρόσωπο του ελεγκτή σε Εσωτερικούς και Εξωτερικούς όπως 

αναφέραμε ήδη 

 Ανάλογα με το εύρος ,σε γενικούς και ειδικούς ελέγχους
5
 

i. Ειδικοί είναι οι έλεγχοι που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα σε μια εταιρεία 

και γίνονται αιφνιδιαστικά με στόχο την αποκάλυψη λαθών και απατών 

ii. Γενικοί είναι οι έλεγχοι που ασχολούνται με το σύνολο των δραστηριοτήτων 

μιας χρηματοοικονομικής μονάδας 

Ανάλογα με την περιοδικότητα, σε μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους 

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

ii. Τακτικοί καλούνται αυτοί που διενεργούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα 

(έτος, εξάμηνο, τρίμηνο). 

iii. Έκτακτοι καλούνται όσοι διενεργούνται σε τυχαία χρονική στιγμή 

Ανάλογα με το σκοπό που επιτελούν, σε προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους 

i. Προληπτικοί είναι όσοι διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη λαθών κατά την 

τήρηση των λογαριασμών και των διαδικασιών 

ii. Κατασταλτικοί είναι αυτοί που διενεργούνται μετά από την εκτέλεση μιας 

πράξης και αποβλέπουν στην εύρεση και καταστολή εκούσιων ή ακούσιων 

σφαλμάτων 

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

προαιρετικούς ελέγχους. 

i. Υποχρεωτικοί είναι όσοι επιβάλλονται από νομοθετικές διατάξεις, δικαστικές 

ή άλλες κρατικές υπηρεσίες 

ii. Προαιρετικοί είναι αυτοί που επιβάλλονται από τη διοίκηση ή τους μετόχους 

για δικιά τους χρήση 

 

                                                           
5
 Νεγκάκης Χ, Ταχυνάκης Π, Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής& εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, 2013 
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 Ανάλογα με τον τομέα που διερευνούν, σε διαχειριστικούς, διοικητικού 

,φορολογικούς ελέγχους,  

i. Διαχειριστικοί είναι όσοι έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση των 

οικονομικών της εταιρίας 

ii. Διοικητικοί είναι όσοι ασχολούνται με τη διαπίστωση της ορθής και πιστής 

εφαρμογής των ακολουθούμενων διαδικασιών 

iii. Φορολογικοί είναι όσοι αποβλέπουν στην ορθή τήρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας και των φορολογικών υποχρεώσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 

 

4.1Ορισμοί απάτης 

 

Το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ορίζει την απάτη ως τη μεθοδευμένη (μη 

νόμιμη ή νομιμοφανή) ενέργεια που αποσκοπεί στην παραπλάνηση (εξαπάτηση) 

κάποιου, ώστε να ωφεληθεί αυτός χάριν του οποίου γίνεται η συγκεκριμένη ενέργεια. 

Στο ίδιο λεξικό, η απάτη αναφέρεται ως το αδίκημα που συνίσταται στην 

παραπλάνηση κάποιου με απατηλά μέσα (απόκρυψη, παρασιώπηση ή παραποίηση 

αληθινών στοιχείων ή εμφάνιση αναληθών στοιχείων ως αληθινών) με σκοπό το 

άμεσο ή έμμεσο όφελος του διαπράττοντος την απάτη. Όπως αναφέρει και ο Rezaee 

στο έργο του (Critical Perspectives on Accounting (2005), η Λογιστική Απάτη 

αποτελεί ουσιαστικά μια εσκεμμένη προσπάθεια των επιχειρήσεων να εξαπατήσουν 

και να παραπλανήσουν τους χρήστες των δημοσιοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων και πιο συγκεκριμένα τους επενδυτές και πιστωτές, μέσω της 

προετοιμασίας και διάδοσης ουσιωδώς ανακριβών οικονομικών καταστάσεων. Μία 

ακόμα προσέγγιση της φύσης της Λογιστικής Απάτης παίρνουμε από τον Ahmed 

Riahi – Belkaoui ((2003) Accounting-By Principle or Design?. Westport, Connecticut 

London), ο οποίος υποστηρίζει ότι η απάτη είναι η εσκεμμένη εξαπάτηση ενός 

ατόμου, λέγοντας του ψέματα και παραπλανώντας τον, έχοντας ως σκοπό την 

απόκτηση ενός άδικου προσωπικού, κοινωνικού, πολιτικού ή οικονομικού 

πλεονεκτήματος εις βάρος του.  

Το Διεθνές ελεγκτικό πρότυπο το οποίο περιέχει τις βασικές οδηγίες για την 

ευθύνη του ελεγκτή, δίνει την μεθοδολογία και τους τρόπους εκτίμησης και κρίσης 

της απάτης και του σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είναι το 240. 

Σύμφωνα με το ΔΕΠ 240 επίσης, ο ελεγκτής οφείλει πάντα να λαμβάνει υπόψη του 

τον κίνδυνο ουσιαστικών ανακριβειών των οικονομικών καταστάσεων που 

οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση των ελεγκτικών 
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διαδικασιών και την αξιολόγηση της υποβολής της έκθεσης των εξ αυτών 

αποτελεσμάτων.
6
 

4.2Εννοιολογική οριοθέτηση της απάτης 

 

Απάτη έχει οριστεί ως η εκ προθέσεως δόλια κατάχρηση των περιουσιακών 

στοιχείων μιας επιχείρησης και η παραποίηση των οικονομικών της στοιχείων προς 

όφελος του διαπράττοντας την απάτη. Αυτός ο ορισμός μας δίνει δύο κατηγορίες 

επιχειρησιακής απάτης
7
 : 

 η κατάχρηση, κλοπή ή ιδιοποίηση οικονομικών πόρων της επιχείρησης  

 η παραπλανητική παρουσίαση των οικονομικών εκθέσεων, καταστάσεων ή 

αναφορών της. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240 ο όρος “απάτη” αναφέρεται σε 

εσκεμμένη πράξη ενός ή περισσοτέρων ατόμων της Διοίκησης, υπαλλήλων ή τρίτων 

που συνεπάγεται στη παρερμήνευση των οικονομικών καταστάσεων. Η απάτη 

αναφέρεται σύμφωνα με το ίδιο ελεγκτικό πρότυπο σε                               

 Νόθευση  των λογιστικών εγγραφών ή των παραστατικών 

 Αλλοιωμένη παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού 

 Απόκρυψη ή παράλειψη αποτελεσμάτων συναλλαγών από λογιστικές 

εγγραφές ή παραστατικά 

 Καταχώρηση εικονικών συναλλαγών 

 Καταχρηστική εφαρμογή των λογιστικών αρχών και προτύπων 

Στο ΔΕΠ 240 εξετάζεται και η περίπτωση σφάλματος, η οποία αναφέρεται σε 

ακούσια λάθη των οικονομικών καταστάσεων, όπως είναι α) μαθηματικά ή 

γραφειοκρατικά λάθη σε βασικές εγγραφές και λογιστικά στοιχεία, β) αβλεψίες ή 

παρερμηνείες γεγονότων και γ) καταχρηστική εφαρμογή λογιστικών αρχών και 

μεθόδων. 

                                                           
6
 Νεγκάκης Χ,Ταχυνάκης Π, Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής& εσωτερικού ελέγχου:σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, 2013 
7
 Καζαντζής Χ. ,Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, 2006 ,Business Plus 
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Έτσι γίνετε ξεκάθαρο ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ απάτης και σφάλματος 

είναι ύπαρξη ή μη πρόθεσης για την ανειλικρινή παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων. Διαπιστώνουμε στο πιο πάνω διεθνές ελεγκτικό πρότυπο ότι ενώ 

καλύπτει εννοιολογικά την απάτη μόνο των παραπλανητικών οικονομικών 

καταστάσεων κάνει και αναφορά στην κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων με 

απατηλές πράξεις ή παραλείψεις που διαπράττονται εις βάρος της επιχείρησης. Η 

κατηγορία αυτή της απάτης περιλαμβάνει παράνομες πράξεις που χαρακτηρίζονται 

από εξαπάτηση, απόκρυψη και παραβίαση της εμπιστοσύνης 

Σύμφωνα με τον Rezaee, τα χαρακτηριστικά της λογιστικής απάτης είναι τα
8
 

 Νόθευση, παραποίηση ή αθέμιτη τροποποίηση οικονομικών μεγεθών, 

υποστηρικτικών εγγράφων ή επιχειρηματικών συναλλαγών 

 Σκόπιμα εσφαλμένες δηλώσεις ,παραλείψεις ή διαστρεβλώσεις γεγονότων 

,εμπορικών συναλλαγών, λογαριασμών και άλλων πληροφοριών 

 Σκόπιμα κακή εφαρμογή, ερμηνεία και εκτέλεση των λογιστικών προτύπων, 

αρχών και πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και αναφορά 

οικονομικών και επιχειρησιακών συναλλαγών 

 Εσκεμμένη παράβλεψη και αποκάλυψη ή παρουσίαση ανακριβών λογιστικών 

προτύπων, αρχών και πρακτικών 

 Χρήση λογιστικών τεχνασμάτων για την αποκόμιση παράνομων κερδών 

 Μεθοδεύσεις λογιστικών τεχνικών που βρίσκονται μέσα στα όρια των νόμων 

αλλά είναι εύκολο να μεταβληθούν μέσα από τα παραθυράκια αυτών  

4.3Κατηγορίες Λογιστικής Απάτης 

 

Οι λογιστικές απάτες και οι καταχρήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 

1. Τις Απάτες εις βάρος της εταιρείας 

2. Τις Απατηλές πράξεις και απάτες οι οποίες ωφελούν την εταιρεία 

 

                                                           
8
 Z. Rezaee (Apr. 2005), Causes, consequences and deterrence of financial statement fraud, Critical 

Perspectives on Accounting,  
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4.3.1Απάτη εις βάρος της επιχείρησης 

 

Η απάτη εις βάρος της επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από
9 

a) Εσωτερικούς δράστες 

 Κλοπή περιουσιακών στοιχείων, εκτροπή και ιδιοποίηση πόρων της εταιρείας. 

 Παραποιήσεις αποθεμάτων, χαρακτηρισμός υγιούς αποθέματος ως άχρηστου 

ή ελαττωματικού 

 Παραποιήσεις τιμολογίων προμηθευτών 

b) Εξωτερικούς δράστες 

 Απάτη από προμηθευτές και εργολάβους, τιμολόγηση χωρίς παράδοση, διπλή 

τιμολόγηση 

 Δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές 

 Δωροδοκία υπαλλήλων από πελάτες 

 

4.3.2Απάτη προς όφελος της επιχείρησης 

 

Στην κατηγορία αυτή η εταιρία είναι ο ωφελημένος της δόλιας πράξης. Η α-

νώτατη διοίκηση με πράξεις της αυξάνει την οικονομική θέση της εταιρίας με ε-

νέργειες που υπερεκτιμούν το αποτέλεσμα, τις πωλήσεις ή το ενεργητικό ή με την 

υποτιμημένη εμφάνιση των δαπανών και των υποχρεώσεων. 

Η απάτη που διαπράττεται προκειμένου να ωφεληθεί η επιχείρηση, κατά κα-

νόνα προκύπτει ως αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ενός άδικου ή ανήθικου πλεο-

νεκτήματος που μπορεί να εξαπατάει ένα τρίτο πρόσωπο. 

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιου είδους απάτης είναι
10

 

                                                           
9
 Καζαντζής Χ. ,Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, 2006 ,Business Plus 

 
10

 Καζαντζής Χ. ,Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, 2006 ,Business Plus 
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 Πώληση ή εκχώρηση φανταστικών ή παραπλανητικά απεικονισμένων 

στοιχείων του ενεργητικού 

 Αντικανονικές και παράνομες πληρωμές κυβερνητικών αξιωματούχων, 

δωροδοκίες πάσης φύσεως, αμοιβές για συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες, 

δωροδοκίες πελατών ή προμηθευτών 

 Εκούσια, εσφαλμένη εσωτερικά μεταφερόμενη τιμή σε όμιλο επιχειρήσεων 

(τιμή των αγαθών που ανταλλάσσονται μεταξύ συνδεδεμένων τμημάτων του 

ομίλου). Δομώντας εκούσια εσφαλμένες τεχνικές τιμολόγησης, η διοίκηση 

μπορεί να βελτιώσει τα λειτουργικά αποτελέσματα ενός οργανισμού που 

συμμετέχει στη συναλλαγή, σε βάρος ενός άλλου οργανισμού του ίδιου 

ομίλου. 

 Εκούσια, εσφαλμένη παρουσίαση ή αποτίμηση συναλλαγών, στοιχείων του 

ενεργητικού, των υποχρεώσεων ή του εισοδήματος 

 Εκούσια αποτυχία να καταγραφούν ή να αποκαλυφθούν σημαντικές 

πληροφορίες που θα βελτίωναν την χρηματοοικονομική εικόνα της 

επιχείρησης στους εκτός της επιχείρησης τρίτους 

 Απαγορευμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές που παραβιάζουν 

κυβερνητικά νομοθετήματα, κανόνες, κανονισμούς ή συμβόλαια 

 Φορολογική απάτη 

 

4.4Αρχές ελεγκτικής της Απάτης 

 

Η ζήτηση υπηρεσιών ελέγχου της απάτης παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια 

τρομακτική αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον 

υψηλό βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας του ελεγκτικού αυτού έργου έχουν 

οδηγήσει στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου τομέα ελεγκτικής γνώσης. 

Η ελεγκτική της απάτης είναι σχετικά ένας νέος επιστημονικός τομέας της ε-

λεγκτικής. Ενώ ο χρηματοοικονομικός και λειτουργικός έλεγχος έχουν μακρά ιστορία 

αποδοχής και καταξίωσης, ο έλεγχος της απάτης αναπτύσσεται αυτοδύναμα μόνο 

κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα. 
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Οι δεξιότητες της ελεγκτικής της απάτης είναι πολύ χρήσιμες στις περισσό-

τερες περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων όπως είναι η κατάχρηση, υπεξαίρεση 

χρημάτων, παραποίηση οικονομικών δεδομένων, εμπρησμοί για κάποιο όφελος, 

απατηλή χρεοκοπία, επενδυτικές απάτες κάθε είδους, τραπεζική απάτη, δωροδοκίες, 

απάτες με υπολογιστές, απατηλά συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων και 

απατηλές πιστωτικές κάρτες. Ένας σχετικά μικρός αριθμός ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών και εσωτερικών ελεγκτών έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και εμπειρία 

για να μπορούν να ασχοληθούν με επιτυχία σε αυτόν τον επαγγελματικό χοίρο. 

Η ελεγκτική της απάτης δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε ένα κατάλογο μόνο 

των ελεγκτικών διαδικασιών και των μέτρων εσωτερικού ελέγχου για την αποτροπή 

της. Σε μία σύγχρονη επιχείρηση με αποτελεσματική πολιτική ελαχιστοποίησης της 

απάτης:
11

 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει στην επιχείρησή του να θέσει σε εφαρμογή, 

και να γνωστοποιήσει σε όλους τους εργαζόμενους, ένα αποτελεσματικό κώ-

δικα εταιρικής συμπεριφοράς ο οποίος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έναν 

οδηγό στρατηγικής σύγκρουσης συμφερόντων που θα έχει υπογραφεί από 

τους εργαζομένους 

 Ο ελεγκτής απάτης πρέπει να γνωρίζει τους τύπους και τις περιοχές εμφάνισης 

της απατηλής συμπεριφοράς και να έχει την ικανότητα να συσχετίσει τη 

γνώση του με τους επιμέρους τομείς του λογιστικού συστήματος ή της επιχει-

ρηματικής λειτουργίας 

 Ο ελεγκτής απάτης πρέπει να ξέρει τον πλέον ευθύ δρόμο για κάθε έρευνα την 

οποία πρέπει να εκτελέσει προκειμένου να προσδιορίσει αν υπάρχει ου-

σιαστική βάση για την υποστήριξη μιας ανησυχίας, φήμης ή υπόνοιας 

 Ο ελεγκτής απάτης πρέπει να αναζητήσει την ύπαρξη κινήτρου και να εκτι-

μήσει το γενικότερο περιβάλλον στο οποίο ο εργαζόμενος λειτουργεί για να 

βρει αν υπάρχει κάποια πιθανή δικαιολογία 

 Ένα άλλο μέλημα για τον ελεγκτή της απάτης είναι να προσδιορίσει το κέρδος 

για το δράστη και να εντοπίσει περιουσιακά στοιχεία για ανάκτηση της 

ζημιάς. 

                                                           
11

 Καζαντζής Χ. ,Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, 2006 ,Business Plus 
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Ένας αποτελεσματικός ελεγκτής απάτης Θα πρέπει επίσης να είναι ικανός να κάνει 

τα παρακάτω με κάποιο βαθμό επάρκειας 

1. Να διεξάγει μια αξιολόγηση των επί μέρους μέτρων του συστήματος εσω-

τερικού ελέγχου 

2. Να εκτιμά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία αυτών των ελέγχων 

3. Να σχεδιάζει σενάρια πιθανών απωλειών από απάτες βασισμένες σε 

αναγνωρίσιμες αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου 

4. Να εντοπίζει υπόλοιπα λογαριασμών με ερωτηματικά για σοβαρές 

αποκλίσεις από τα κανονικά 

5. Να εντοπίζει αμφισβητήσιμες και ακραίες συναλλαγές (πολύ μεγάλες, πολύ 

μικρές, πολύ συχνές, πολύ σπάνιες, πάρα πολλές, πάρα πολύ λίγες, 

παράξενες ώρες, παράξενοι άνθρωποι). 

6. Να ξεχωρίζει τα. απλά ανθρώπινα λάθη και τις παραλείψεις στις λογιστικές 

εγγραφές από τις απατηλές εγγραφές 

7. Να κατανοεί τη ροή των παραστατικών που τεκμηριώνουν τις συναλλαγές 

8. Να παρακολουθεί εισροές και εκροές των κεφαλαίων του κάθε 

λογαριασμού της οικονομικής μονάδας 

9. Να ψάχνει για ενδείξεις και τεκμήρια με τα οποία εντοπίζονται αμφισβη-

τούμενες συναλλαγές 

10. Να συγκεντρώνει και να διατηρεί ελεγκτικά τεκμήρια με τα οποία να 

επιβεβαιώνει απώλειες περιουσιακών στοιχείων και απατηλές συναλλαγές. 

11. Να υποβάλει στις κατάλληλες δοκιμασίες το επιχειρησιακό κλίμα που σχε-

τίζεται με την οργάνωση τα μέτρα παρακίνησης και την επαγγελματική δε-

οντολογία 

 

Για την ανάπτυξη του ελεγκτικού αυτού τομέα δράσης σε στέρεες βάσεις είναι 

σκόπιμο να ληφθούν υπόψη και τα εξής : 

a. Η ελεγκτική της απάτης δε μοιάζει με την ελεγκτική των οικονομικών 
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καταστάσεων 

b. Οι ελεγκτές απάτης διαφέρουν από τους ελεγκτές των οικονομικών 

καταστάσεων. Οι πρώτοι εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις 

εξαιρέσεις, ιδιορρυθμίες, λογιστικές ανωμαλίες και πρότυπα 

συμπεριφοράς, και όχι σε λάθη και παραλείψεις 

c. Για να γίνει κάποιος καλός ελεγκτής απάτης πρέπει να μάθει να 

σκέφτεται σαν κλέφτης 

d. Η απάτη σε ένα μηχανογραφημένο λογιστικό περιβάλλον μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της όλης διαδικασίας με 

συνηθέστερη την απάτη στη φάση της εισαγωγής των  δεδομένων 

e.  Η απάτη λογιστικού τύπου προκαλείται πιο συχνά από απουσία 

ελέγχου παρά από χαλαρό έλεγχο. 

f. Η πρόληψη της απάτης είναι θέμα κατάλληλων ελέγχων και ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλη αξία δίνεται στην 

τιμιότητά του ατόμου και στην δίκαιη συμπεριφορά 

 

 Ο έλεγχος της απάτης ερευνά πίσω, πέρα και πριν από τρέχουσες 

συναλλαγές και ασχολείται τόσο με το παρόν όσο και με το παρελθόν. Απάτες 

που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται συχνότερα 

όταν υπάρχουν οι παρακάτω συνθήκες: 

 

i. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ανύπαρκτο ή αδύναμο 

ii. Η πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται χωρίς να έχει δοθεί η 

δέουσα προσοχή στην ειλικρίνειά του και στην ακεραιότητα του 

χαρακτήρα του 

iii. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται κάτω από ασφυκτική πίεση για την 

επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων της οικονομικής μονάδας 

iv. Ο τρόπος διοίκησης που χρησιμοποιείται είναι διεφθαρμένος, 

αναποτελεσματικός ή ανεπαρκής 

v. Ένας έμπιστος υπάλληλος έχει ένα άλυτο προσωπικό πρόβλημα 

συνήθως οικονομικού περιεχομένου που προκύπτει από οικογενειακές 

ανάγκες, αλκοολισμό, χρήση ναρκωτικών ουσιών, τυχερά παιχνίδια ή 

ακριβά γούστα 

vi. Ο κλάδος στον οποίο η οικονομική μονάδα δραστηριοποιείται έχει 
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παράδοση στη διαφθορά 

vii. Η επιχείρηση βρίσκεται σε φάση οικονομικής κρίσης. 

 

4.5Συνήθεις μορφές Απάτης στις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Τα είδη της απάτης τα χωρίζουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη 

περιλαμβάνει την Παραποίηση και την νόθευση ή αλλοίωση των στοιχείων ή λοιπών 

παραστατικών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για αυτή την κατηγορία είναι τα εξής : 

 Αλλαγή της ημερομηνίας των τιμολογίων αγορών έτσι ώστε τα έξοδα να μην 

βαρύνουν αυτή τη χρήση αλλά την επόμενη 

 Αλλαγή ημερομηνιών στα δελτία αποστολής έτσι ώστε οι πωλήσεις και τα εξ’ 

αυτών κέρδη να καταχωρηθούν πριν τον χρόνο της πραγματικής αποστολής 

 Αλλαγή των ποσών στα τιμολόγια δαπανών προκειμένου να εμφανιστούν 

μειωμένες οι δαπάνες χρήσεως 

 Προσθήκη ανειλικρινών δελτίων απογραφής εμπορευμάτων 

 Εικονικά τιμολόγια πωλήσεων ή δαπανών 

Η δεύτερη περιλαμβάνει την συγκάλυψη ή παράλειψη απεικόνισης των 

επιπτώσεων των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στα παραστατικά και στα 

βιβλία της επιχείρησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για αυτό το είδος είναι : 

 Παράλειψη καταχώρισης των τιμολογίων των προμηθευτών στο τέλος του 

χρόνου 

 Δημιουργία φανταστικών παραγγελιών πελατών 

 Παγιοποίηση εξόδων πρώτης εγκατάστασης και άλλων δαπανών που θα 

έπρεπε να καταγραφούν ως έξοδα σύμφωνα με τα εθνικά ή τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα 
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 Αναγνώριση εσόδων και κερδών από πωλήσεις για τις οποίες υπάρχει ακόμη 

σημαντικός κίνδυνος επιστροφής των πωληθέντων προϊόντων 

 Δημιουργία ανεπαρκών προβλέψεων προκειμένου να επιτευχθεί ένα 

προκαθορισμένο ποσό κέρδους 

 Καταγραφή προκαταβολών για έξοδα επόμενης χρήσης ως έξοδο της 

τρέχουσας περιόδου 

 

Το τρίτο είδος αποτελείται από την παράλειψη αποκάλυψης σημαντικών 

πληροφοριών χαρακτηριστικά παραδείγματα του οποίου είναι : 

 Απόκρυψη της απομείωσης της αξίας ορισμένων περιουσιακών στοιχείων 

 Απόκρυψη εκκρεμών οικονομικών διεκδικήσεων από τρίτους 

 Παράλειψη αναφοράς μιας μεταβολής στη λογιστική πολιτική της επιχείρησης 

 

4.6Συνθήκες παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων λόγω 

απάτης 

 

Σύμφωνα με έρευνες, κατά την διάρκεια διάπραξης απάτης παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων έχει εντοπιστεί η ύπαρξη τριών συνθηκών όπως θα τους 

δούμε και παρακάτω: 

 Η Διοίκηση της επιχείρησης ή οι εργαζόμενοι σ’ αυτή έχουν ένα κίνητρο ή 

βρίσκονται κάτω από πίεση για διάπραξη της απάτης. 

 Οι περιστάσεις παρέχουν μια ευκαιρία για διάπραξη της απάτης. 

 Οι δράστες της απάτης έχουν ένα πνεύμα, ένα χαρακτήρα, μια έμφυτη τάση, 

ένα σύνολο αξιών που τους επιτρέπει την ηθελημένη διάπραξη μιας πράξης 

χωρίς ηθικό έρεισμα. Οι ίδιοι αυτουργοί της απάτης μπορεί να βρίσκονται σε 

ένα περιβάλλον που να τους δίνει την αίσθηση νομιμοποίησης ή 

ορθολογικοποίησης των παράνομων ενεργειών τους. 
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Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων έχουν την δυνατότητα διάπραξης απάτης επειδή 

λόγω της θέσεώς τους μπορούν άμεσα ή έμμεσα να παραποιήσουν τα λογιστικά 

δεδομένα. Σε πολλές περιπτώσεις οι παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

είναι αποτέλεσμα παραβιάσεων των μηχανισμών και των κανόνων του 

εσωτερικού ελέγχου, που λαμβάνουν χώρα με την κατεύθυνση ή ανοχή της 

ανώτατης διοίκησης. 

4.7Το τρίγωνο της Απάτης 

 

Το Ελεγκτικό πρότυπο 99 των ΗΠΑ έχει ενστερνιστεί τις πιο πάνω συνθήκες 

διάπραξης απάτης για την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων με την 

εισαγωγή της έννοιας του τριγώνου της απάτης. Οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν 

τη διάπραξη της απάτης είναι: 

A. Η πίεση που αντιμετωπίζει το άτομο και τα κίνητρα που έχει 

B. Η ευκαιρία να διαπράξει απάτη  

C. Η συμπεριφορά του ατόμου και η εκλογίκευση της απάτης 

Και οι τρεις συνθήκες είναι συνήθως απαραίτητες για να διαπραχθεί απάτη είτε 

είναι κομμάτι του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είτε κομμάτι της προσωπικότητας 

του προσωπικού μιας εταιρείας και των καταστάσεων που βιώνει, αναλυτικότερα : 

4.7.1Πίεση 

 

Σύμφωνα με έρευνες διαπιστώθηκε, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων 

απάτης είχαν ως αφετηρία ανάγκες προκαλούμενες από οικονομικές κυρίως 

δυσκολίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πίεση ωθεί τον δράστη στην ανάληψη 

σημαντικών κινδύνων προκειμένου να αποκτήσει τους επιθυμητούς πόρους. Η πίεση 

μπορεί να μην είναι πραγματική ή ακόμα και ορατή από έναν τρίτο παρατηρητή. 

Μερικές από τις πιέσεις που ωθούν συχνά τα στελέχη των επιχειρήσεων στην 

ιδιοποίηση/υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων τους είναι: 

1. Η ψύχωση για επιτυχία 

2. Τα υψηλά προσωπικά χρέη 

3. Οι υψηλές ιατρικές δαπάνες 
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4. Οι απροσδόκητες οικονομικές ανάγκες 

5. Οι προσωπικές οικονομικές απώλειες 

6. Οι ακριβές συνήθειες 

7. Οι πιέσεις από το περιβάλλον εργασίας όπως για παράδειγμα η περίπτωση της 

χαμηλής αμοιβής 

8. Η αποτυχία προαγωγής 

9. Η άδικη μεταχείριση 

10. Η έλλειψη σεβασμού από την εργασία 

11. Οι οικογενειακές ή συζυγικές πιέσεις 

 

4.7.2Ευκαιρίες 

 

Οι παράγοντες που δημιουργούν ευκαιρίες διάπραξης απάτης είναι: 

 Αναποτελεσματικοί εσωτερικοί έλεγχοι 

Η έλλειψη διαχωρισμού καθηκόντων και εξουσιοδότησης των συναλλαγών, η 

έλλειψη φυσικών ελέγχων και η αναποτελεσματική επίβλεψη αποτελούν ενδεικτικά 

παραδείγματα αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η παράλειψη 

ενημέρωσης των στελεχών για τους κανόνες επιχειρησιακής ηθικής και η λειτουργία 

της επιχείρησης υπό συνθήκες κρίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα επιτείνουν το 

πρόβλημα. 

 Αναποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο 

Όταν το διοικητικό συμβούλιο μιας επιχείρησης είναι αδύναμο ή υποτονικό ή 

στερείται ανεξαρτησίας, τότε είναι δυνατόν η ανώτατη διοίκηση να αισθάνεται ότι 

δεν υπάρχει ισχυρός και αντικειμενικός ελεγκτικός μηχανισμός παρακολούθησης της 

συμπεριφοράς της με συνέπεια να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ευκαιρία για 

παραπλανητικές πρακτικές. 

 Πρακτικές ατιμωρησίας 

Οι εργαζόμενοι μπορεί να επιχειρήσουν την διάπραξη απάτης, όταν αισθάνονται 

ότι η τιμωρία τους θα είναι ασήμαντη σε περίπτωση αποκάλυψης της. Πολλές 
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επιχειρήσεις δεν τιμωρούν τους παραβάτες με αυστηρές ποινές αλλά με ποινές 

προφορικής επίπληξης. 

 Έλλειψη ηθικής καθοδήγησης και ηγεσίας 

Αρκετά στελέχη επιχειρήσεων που διέπραξαν απάτη είτε δεν γνώριζαν πως αυτό 

που έκαναν ήταν λάθος είτε πίστευαν λανθασμένα ότι ενεργούσαν προς όφελος της 

επιχείρησης. Αυτή η άγνοια προκαλείται, κυρίως, από φτωχή ηθική καθοδήγηση και 

ενημέρωση. Μερικές φορές, η ανώτατη διοίκηση είναι απρόθυμη να παράσχει 

καθοδήγηση για το πως πρέπει να λαμβάνονται οι δύσκολες αποφάσεις. Ηθική 

καθοδήγηση μπορεί επίσης να χρειάζεται όταν οι επιχειρηματικοί κανόνες και 

πολιτικές δεν είναι εύκολα κατανοητές από τα άτομα για τα οποία προορίζονται. 

Αυτή η έλλειψη κατανόησης αποτελεί από μόνη της σημαντικό κίνδυνο κατάρτισης 

παραπλανητικών οικονομικών καταστάσεων, γιατί πολλοί λογιστικοί κανόνες είναι 

πολύπλοκοι, χρησιμοποιούν τεχνική γλώσσα και δεν μπορούν να απλοποιηθούν. 

Συνεπώς, είναι ανάγκη τα καθ’ ύλην αρμόδια άτομα να αναλάβουν την ευθύνη της 

σωστής ενημέρωσης και καθοδήγησης των εμπλεκόμενων στο λογιστικό κύκλωμα. 

Πέρα από την παροχή ηθικής καθοδήγησης με την μορφή ξεκάθαρων γραπτών 

κανονισμών, η ανώτερη διοίκηση πρέπει να ενεργεί και ως πρότυπο ηθικής 

συμπεριφοράς. 

4.7.3Εκλογίκευση 

 

Πρόκειται για συγκεκριμένη συμπεριφορά ομάδας ατόμων η οποία χρειάζεται 

ένα ισχυρό άλλοθι ώστε να διαπράξει απάτη η οποία κανονικά δεν θα συμβάδιζε με 

τον προσωπικό τους κώδικα ηθικής. Ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων δεν θα 

διέπραττε μια απάτη ακόμα και σε περίπτωση ανάγκης ή ευκαιρίας καθώς γι’ αυτούς 

η προσωπική ακεραιότητα θεωρείται ως ο βασικός περιοριστικός παράγοντας που 

τους αποτρέπει από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Μεγαλύτερο κίνητρο για τους 

ιδίους αποτελεί το καλό της επιχείρησης. Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένας 

ισχυρός επιχειρησιακός κώδικας ηθικής πρακτικής είναι ικανός για αποτροπή των 

ατόμων από την χρήση εκλογικεύσεων που να δικαιολογούν την παράνομη 

συμπεριφορά τους. 
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Κάποιες από τις συμπεριφορές ή εκλογικεύσεις υπαλλήλων που να συνδέονται 

συχνά με πράξεις απάτης είναι οι ακόλουθες: 

 Η αίσθηση ότι κάποιος κακοπληρώνεται 

 Η πεποίθηση ότι κάποιος εργάζεται υπερβολικά 

 Η αίσθηση ότι και οι υπόλοιποι πράττουν το ίδιο 

 Η πεποίθηση ότι η ανώτερη ιεραρχική θέση που κατέχει κάποιος έχει τα 

πλεονεκτήματά της. 

 Ο χαμηλός αυτοσεβασμός ή ηθική 

 Η επιθυμία για εκδίκηση 

 Η άποψη ότι πρόκειται μόνο για ένα δάνειο το οποίο θα ξεπληρωθεί σύντομα 

 Η πεποίθηση ότι κανείς δεν θα πάθει κακό. 

 Η αίσθηση ότι είναι για καλό σκοπό 

 Η υπόθεση ότι είναι μόνο μια προσωρινή πράξη έως ότου βελτιωθούν οι 

συνθήκες 

4.8 Το Διαμάντι της Απάτης. (The Fraud Diamond) 

 

Σύμφωνα με πολλές έρευνες υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο το οποίο θα 

μπορούσε να προστεθεί στο τρίγωνο της απάτης και θα βοηθούσε πολύ στην 

διαδικασία πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης, αυτό είναι η ικανότητα του ατόμου  

και με την προσθήκη αυτού έχουμε το λεγόμενο Διαμάντι της Απάτης. 

Μπορεί η ύπαρξη της ευκαιρίας και τα κίνητρα του κάθε ατόμου μαζί με την 

εκλογίκευση να καθοδηγούν το άτομο προς την διάπραξη απάτης, παρ’ όλα αυτά 

όμως είναι η ικανότητα του ατόμου αυτή που μπορεί να φέρει σε πέρας επιτυχημένα 

μια απάτη. Είναι το άτομο το οποίο θα αναγνωρίσει την ευκαιρία που θα 

παρουσιαστεί και θα την εκμεταλλευτεί κατά τον καλύτερο τρόπο προς όφελός του. 

Η Ικανότητα λοιπόν κατέχεται από τα άτομα με τα απαραίτητα γνωρίσματα 

και δεξιότητες έτσι ώστε να θεωρηθούνε ότι μπορούνε να φέρουν εις πέρας το έργο 

της απάτης. Τα συγκεκριμένα άτομα μπορούνε να αναγνωρίσουνε την συγκεκριμένη 

κάθε φορά ευκαιρία για απάτη και να την διαμορφώσουνε ως μια πραγματικότητα.  
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Καθώς αυτά τα τέσσερα στοιχεία επικαλύπτονται, υπογραμμίζεται η 

πρωταρχική συνεισφορά του Διαμαντιού της Απάτης η οποία ορίζεται ως εξής: Οι 

δεξιότητες που κατέχει κάποιος προκειμένου να διαπράξει απάτη είναι ρητές και 

λαμβάνονται ξεχωριστά υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου της απάτης.  

 

4.9Κίνητρα και παράγοντες που ενθαρρύνουν την απάτη 

 

Οι σημαντικότεροι από τους παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί ως κίνητρα 

ενθάρρυνσης της απάτης είναι οι παρακάτω
12

 : 

4.9.1Έντονος επιχειρηματικός ανταγωνισμός 

 

Είναι ο βασικός στόχος κάθε επιχείρησης και λειτουργεί ως κίνητρο για 

παράνομη συμπεριφορά. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα 

έντονος και συνθήκες στην αγορά δύσκολες η διάπραξη απάτης φαίνεται να 

εκλογικεύεται στο μυαλό στο μυαλό των ατόμων και των επιχειρήσεων ως κάτι 

δικαιολογημένο. Η απάτη χρησιμοποιείται ως ένα όπλο στον αγώνα της επιβίωσης 

των επιχειρήσεων. 

 

4.9.2Πίεση ικανοποίησης των προσδοκιών 

 

Το σύγχρονο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον φέρνει τις εταιρείες 

αντιμέτωπες με τις επιταγές των επενδυτών ,των κεφαλαιαγορών και των 

χρηματοοικονομικών αναλυτών σε ότι αφορά τους ρυθμούς αύξησης των εσόδων και 

των κερδών τους. Η αποτυχία των παραπάνω και ο φόβος των συνεπειών αυτής της 

αποτυχίας, μπορεί να οδηγήσει μια εταιρεία να προσπαθήσει να ικανοποιήσει τις 

προσδοκίες με ανειλικρινείς μεθόδους και παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Σημειώνεται ότι η φτωχή χρηματοοικονομική απόδοση αναγκάζει συχνά τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων να δώσουν αδικαιολόγητη έμφαση στα κέρδη και την 

                                                           
12
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αποδοτικότητα, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα απάτης και λανθασμένων 

απεικονίσεων στις οικονομικές καταστάσεις. 

4.9.3Οικονομικό, κίνητρα, από την ίδια την επιχείρηση 

 

Ένας ακόμα παράγοντας μπορεί να είναι η παροχή ισχυρών κινήτρων από τις 

ίδιες τις εταιρείες σε ανώτερα διευθυντικά τους στελέχη για συμμετοχή τους σε 

παραποίηση και κατάρτιση απατηλών οικονομικών καταστάσεων. Η βασικότερη 

μορφή αξιολόγησης των επιχειρησιακών επιδόσεων σε πάρα πολλές εταιρείες έχει ως 

κεντρικό κριτήριο το οικονομικό αποτέλεσμα. Τα στελέχη που παράγουν 

αποτελέσματα αμείβονται καλά, επαινούνται και προάγονται. Δυστυχούς, όμως, η 

έμφαση στο οικονομικό αποτέλεσμα παρακινεί πολλά στελέχη να υιοθετήσουν 

πρακτικές που οδηγούν σε ανειλικρινείς οικονομικές καταστάσεις. Τα κίνητρα αυτά 

ενισχύονται με την κατοχή σημαντικού αριθμού μετοχών από τα στελέχη των 

επιχειρήσεων ή όταν οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. 

4.9.4Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Οι ερευνητικές εργασίες της εφαρμοσμένης ελεγκτικής διαπίστωσαν ότι ένα 

υψηλό ποσοστό συμμετοχής Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά 

Συμβούλια των επιχειρήσεων συσχετίζεται θετικά με μικρό ποσοστό απατηλών 

οικονομικών καταστάσεων και απάτης. 

4.9.5 Ο Διευθύνων Σύμβουλος κατέχει και τη θέση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Έχει αποδειχθεί ότι ακόμα ένας παράγοντας που επηρεάζει την εμφάνιση 

απατηλών οικονομικών καταστάσεων ανάγεται στο επίπεδο της ανώτατης διοίκησης 

και πιο συγκεκριμένα αν υφίσταται διαχωρισμός των ευθυνών μεταξύ διευθύνοντα 

συμβούλου και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή αν τα καθήκοντα των δύο 

πιο πάνω θέσεων ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο. Έρευνες έχουν δείξει μία θετική 

σχέση ανάμεσα στην απάτη και στην κατοχή από το ίδιο άτομο των δύο θέσεων. 
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4.9.6 Ρυθμός ανάπτυξης και μέγεθος επιχείρησης 

 

Η ανάγκη των επιχειρήσεων για συνεχώς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ,ώστε 

να στηριχθεί η προσπάθειά τους για σταθερή αυξητική τάση των λογιστικών τους 

μεγεθών τις αναγκάζει να προσφύγουν στην διαδικασία παραποίησης των 

οικονομικών τους καταστάσεων ώστε να αντεπεξέλθουν στην ολοένα και μεγαλύτερη 

πίεση διατήρησης των ρυθμών. Επίσης, εμπειρικές έρευνες διαπίστωσαν ότι, οι 

εξωτερικοί ελεγκτές είναι πιθανόν να παρακάμψουν τις αρχές και τους κανόνες του 

λογιστικού ελέγχου, όταν πρόκειται για μεγάλους πελάτες. Οι ελεγκτές είναι πιθανόν 

να συναινέσουν στις προσπάθειες των μεγαλύτερων πελατών για υιοθέτηση 

πρακτικών δημιουργικής λογιστικής, με τις οποίες, πολλές φορές, παραποιείται η 

πραγματική εικόνα των οικονομικών καταστάσεων. 

 

4.9.7 Εξειδίκευση του Εξωτερικού Ελεγκτή 

 

Η ανάθεση του ελέγχου σε έναν εξειδικευμένο εξωτερικό ελεγκτή λογιστή 

αυξάνει την πιθανότητα ανίχνευσης λανθασμένων διατυπώσεων στις οικονομικές 

καταστάσεις είτε αυτές προκαλούνται από λάθος είτε από απάτη. Αρκετές εμπειρικές 

εργασίες έχουν εντοπίσει μια αρνητική σχέση μεταξύ της εξειδίκευσης του ελεγκτή 

σ’ ένα βιομηχανικό κλάδο και της συχνότητας εμφάνισης παραποιημένοι οικονομικοί 

καταστάσεων από τους πελάτες του.
13

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Καζαντζής Χ. ,Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, 2006 ,Business Plus 



30 
 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

5.1Εννοιολογική Οριοθέτηση των Παραποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων 

 

Μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της 

παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων από τη Διοίκηση της επιχείρησης. 

Μεγάλο ρόλο σε αυτή την κατάσταση παίζουν οι διαφορές που εμφανίζονται στις 

ερμηνείες των εμπειρικών δεδομένων από τους ερευνητές. 

Μια πρώτη προσπάθεια οριοθέτησης, ορίζει την παραποίηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων ως την προσπάθεια της διοίκησης να αυξάνει ή να μειώνει τα 

οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης κατά βούληση. Σε αυτό το σημείο πρέπει 

να αναφέρουμε ότι η έννοια της παραποίησης περιλαμβάνει πρακτικές που σκοπό 

έχουν να επηρεάσουν όχι μόνο το οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και ολόκληρη την 

εικόνα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Σύμφωνα με έρευνες οι τρόποι επηρεασμού της αξιοπιστίας των οικονομικών 

καταστάσεων μιας εταιρείας από την διοίκησή της είναι τρεις.  

 Η πρώτη περίπτωση είναι η εκούσια παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου. 

Δηλαδή όταν η εταιρεία αγνοεί τις υποδείξεις αντιμετώπισης ενός λογιστικού 

θέματος και λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες ώστε να 

παρουσιάσει την επιθυμητή εικόνα. Η αντιμετώπιση αυτή, βέβαια, αγγίζει τα 

όρια της απάτης και δεν τιμωρείται μόνο από τους συμμετέχοντες στην αγορά 

αλλά και από τα όργανα της Πολιτείας 
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 Η δεύτερη περίπτωση αφορά τα κενά που το ίδιο το πλαίσιο των λογιστικών 

προτύπων αφήνει σε πολλά ζητήματα, όταν η απουσία προτύπου που θα 

ρυθμίζει με συγκεκριμένο τρόπο λογιστικά θέματα δίνει την ευχέρεια στις 

επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν δημιουργική λογιστική. 

 Η τρίτη περίπτωση αφορά, τα ανοιχτά παραθυράκια που τα ίδια τα λογιστικά 

πρότυπα αφήνουν στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων. Ενώ, δηλαδή, 

υπάρχουν λογιστικά πρότυπα που ρυθμίζουν ένα θέμα, είναι κατά τέτοιο 

τρόπο διατυπωμένα που αφήνουν τεράστια περιθώρια υποκειμενισμού και 

άσκησης κρίσης από την πλευρά της διοίκησης. 

5.2Βασικά στοιχεία παραποίησης οικονομικών καταστάσεων 

 

Ο Rezaee (2005) στο έργο του Critical Perspectives on Accounting μας δίνει 

τα πέντε βασικά στοιχεία παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, των οποίων 

τα αρχικά μας δίνουν την λέξη CRIME , δηλαδή έγκλημα και τα οποία είναι : 

1) Οι μάγειρες (COOKS) 

Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί φαίνεται ότι τα πρόσωπα 

που εμπλέκονται κατά κύριο λόγο στην παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

μιας επιχείρησης είναι κατά κύριο λόγο υψηλόβαθμα μέλη της επιχείρησης, όπως ο 

διευθύνων σύμβουλος. Ρόλο επίσης μπορούν να έχουν οι ελεγκτές της επιχείρησης τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πολλοί άλλοι. Υποστηρίζεται επίσης ότι η 

λογιστική απάτη θα μπορούσε να είναι και αποτέλεσμα λαθών και παραλείψεων που 

πραγματοποιούνται στο εσωτερικό εισηγμένων επιχειρήσεων. 

2) Οι συνταγές  (RECIPES) 

Οι συνταγές είναι  οι μέθοδοι λογιστικής απάτης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν . Η πιο συχνή μέθοδος είναι αυτή της Διαχείρησης των κερδών , 

ενώ η λιγότερο διαδεδομένη είναι η απάτη των πληρωτέων λογαριασμών. Σημαντική 

είναι επίσης και η καταγραφή εικονικών συναλλαγών 

3) Τα κίνητρα (INCENTIVES) 

Οι κυριότερες κατηγορίες κινήτρων είναι τρεις : 
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 Υπάρχουν τα κίνητρα οικονομικού επιπέδου τα οποία είναι και τα 

συνηθέστερα και πηγάζουν από την οικονομική πίεση που ασκούνται στις 

εταιρείες για επίτευξη στόχων 

 Υπάρχει η κατηγορία των εγωκεντρικών κινήτρων όπου έχουμε να κάνουμε 

με άτομα που κινούνται από την επιθυμία κατάκτησης μιας υψηλότερης θέσης 

που θα τους δώσει μεγαλύτερη εξουσία 

 Τέλος υπάρχουν τα ιδεολογικά κίνητρα τα οποία ενθαρρύνουν τα άτομα να 

σκέφτονται ότι ο τρόπος συμπεριφοράς και ο σκοπός τους είναι ηθικά 

ανώτερος. Τέτοιου είδους κίνητρα εφαρμόζονται σε κορυφαία στελέχη 

επιχειρήσεων, τα οποία προσπαθούν να αποκτήσουν τον τίτλο του ηγέτη της 

αγοράς 

 

4) Η επίβλεψη (MONITORING) 

Η διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των εισηγμένων επιχειρήσεων 

περιλαμβάνει και έναν μηχανισμό παρακολούθησης. Αυτός ο μηχανισμός αποτελείται 

από: α) Μια συνάρτηση άμεσης εποπτείας του διοικητικού συμβουλίου, της 

επιτροπής ελέγχου, των εξωτερικών – ορκωτών ελεγκτών και των ρυθμιστικών 

οργανισμών, και β) Μια συνάρτηση έμμεσης εποπτείας των ατόμων που δρούνε μέσα 

στην επιχείρηση υπό τον ρόλο του ιδιοκτήτη-επενδυτή ως ενδιάμεσου απέναντι στους 

αναλυτές, τους θεσμικούς επενδυτές και τραπεζίτες. 

Μια υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελούμενη από ιδιαιτέρως προσεχτικά 

μέλη διοικητικού συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου, συνεπάγεται τον καθορισμό 

ενός κατάλληλου ελέγχου στη κορυφή της πυραμίδας της επιχείρησης δημιουργώντας 

ένα περιβάλλον που απαιτεί υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομική πληροφόρηση και 

καμία ανοχή στην ύπαρξη παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

5) Οι συνέπειες  (END RESULTS) 

Εδώ γίνεται αναφορά στις συνέπειες των παράνομων πράξεων των υψηλόβαθμων 

στελεχών μιας επιχείρησης. Τέτοιες συνέπειες είναι η απόλυση τους χωρίς 

αποζημίωση, η διαγραφή τους από τους καταλόγους της επιτροπής ασφαλείας και 

πολλές φορές ο καταδικασμός τους σε φυλακή 
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Εξίσου σημαντικές είναι και η συνέπειες για την ίδια την εταρεία, της οποίας το 

σπιλωμένο όνομα και η έλλειψη αξιοπιστίας της στην αγορά μπορεί να οδηγήσει στην 

ένταξη σε καθεστώς επιτήρησης ή στον αφανισμό της 

5.3Κίνητρα Παραποίησης οικονομικών καταστάσεων 

 

Ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 

σήμερα αποκαλύπτουν ότι η πρακτική μιας επιχείρησης να επηρεάσει τα οικονομικά 

αποτελέσματά της είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Σύμφωνα με το περιοδικό 

CFO Magazine (Σεπτέμβριος 1999) το 60% των οικονομικών διευθυντών έχουν 

δεχθεί πιέσεις προκειμένου να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της επιχείρησής τους. 

Τα κίνητρα που έχει μια επιχείρηση για να επηρεάσει τα οικονομικά της 

αποτελέσματα μπορεί να προέρχονται από δυνάμεις που βρίσκονται 

a. εκτός της επιχείρησης, δηλαδή από το γενικότερο εξωτερικό της 

επιχειρηματικό περιβάλλον 

b. από συνθήκες και καταστάσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της 

επιχείρησης, καθώς και 

c. από την ίδια τη διοίκηση της επιχείρησης 

Μια άλλη περισσότερο αναλυτική ταξινόμηση των κινήτρων για επηρεασμό των 

οικονομικών αποτελεσμάτων, κατατάσσει τα κίνητρα στις εξής κατηγορίες 

I. Κίνητρα που δημιουργούνται από τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς 

II. Κίνητρα που προέρχονται από συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης 

III. Κίνητρα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των μελών της διοίκησης 

IV. Κίνητρα που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχει-

ρήσεων 

V. Κίνητρα που απορρέουν από την κουλτούρα κάθε επιχείρησης 

Για κάθε μία από τις πιο πάνω κατηγορίες σημειώνονται τα ακόλουθα
14

 

                                                           
14

 Καζαντζής Χ. ,Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, 2006 ,Business Plus 
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5.3.1Κίνητρα που Απορρέουν από την Λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς. 

5.3.1.1Η Πίεση που Ασκούν οι Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές 

 

Ένα από τα πιο ισχυρά κίνητρα της διοίκησης για να παραποιήσει τα οι-

κονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης είναι η επιθυμία της να πετύχει ή και να 

ξεπεράσει τις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών και τις προσδοκίες 

συγκεκριμένων ομάδων επενδυτών ή και της ίδιας της διοίκησης σχετικά με το 

μέγεθος των αποτελεσμάτων της. Οι αναλυτές λειτουργούν προς όφελος κυρίως 

των θεσμικών επενδυτών και βασίζονται περισσότερο στην πληροφόρηση που 

έχουν αυτοί για την εξεταζόμενη κάθε φορά επιχείρηση και στα μοντέλα που 

δημιουργούν και λιγότερο στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις. Οι 

χρηματοοικονομικοί αναλυτές καταρτίζουν προϋπολογιστικές καταστάσεις και 

πιέζουν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων έτσι ώστε οι απολογιστικές καταστάσεις 

της επιχείρησης να προσεγγίζουν τις αντίστοιχες προϋπολογιστικές εκτιμήσεις 

των αναλυτών. Είναι προς το συμφέρον και των δύο να μην υπάρχουν μεγάλες 

αποκλίσεις. Ως εκ τούτου η διοίκηση μιας επιχείρησης έχει κίνητρο να 

παραποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης έτσι ώστε να φαίνεται 

ότι επιτυγχάνει τα προβλεπόμενα από τους αναλυτές αποτελέσματα, αφού στην 

αντίθετη περίπτωση η αντίδραση της αγοράς θα είναι αρνητική. Αν και από αυτή 

την ενέργεια επωφελούνται οι μέτοχοι, πολλοί υποστηρίζουν ότι και η ίδια η 

διοίκηση επωφελείται αφού σε ορισμένες περιπτώσεις ένα μέρος της αμοιβής της 

προέρχεται από δικαιώματα προαίρεσης μετοχών. 

Εμπειρικές έρευνες (Skinner και Sloan 2001) έχουν διαπιστώσει σημαντικά 

χαμηλές αποδόσεις για τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν καταφέρνουν να παρου-

σιάσουν οικονομικά αποτελέσματα αντίστοιχα των προβλέψεων των αναλυτών. 

Ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η διοίκηση εφαρμόζει 

πρακτικές παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων προκειμένου να 

πετύχει ή και να ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών (Payne και Robb 2000, 

Burgstahler και Eames 2001). 
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5.3.1.2Η Άντληση Κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών 

 

Η εμφάνιση κερδών και η ανοδική τάση των βασικών οικονομικών μεγεθών 

μιας επιχείρησης (κύκλος εργασιών, κερδοφορία κ.α.), είναι απαραίτητη για την 

προσπάθεια της να αντλήσει κεφάλαια από το Χρηματιστήριο σε ευνοϊκούς για 

την ίδια όρους. Έτσι όταν πρόκειται να εκδοθούν μετοχές και να διατεθούν στο 

κοινό με δημόσια εγγραφή η διοίκηση της επιχείρησης έχει κίνητρο να επηρεάσει 

τα οικονομικά της αποτελέσματα, προκειμένου να βελτιώσει τους όρους με τους 

οποίους θα διατεθούν οι μετοχές της, αποκομίζοντας συνήθως σημαντικά οφέλη, 

τόσο για την ίδια τη διοίκηση όσο και για την επιχείρηση. Εμπειρικές εργασίες 

έχουν διαπιστώσει επίσης ότι δεν υπάρχει ίσως καλύτερη στιγμή για μια 

επιχείρηση να παραποιήσει τα οικονομικά της αποτελέσματα από αυτήν της 

έκδοσης νέων μετοχών. Επειδή τότε της δίνεται η ευκαιρία να διαθέσει τις 

μετοχές της με υψηλό τίμημα 

5.3.1.3Ο Ανταγωνισμός των Οικονομικών Μονάδων 

 

Πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εμφανιστούν ισχυρές στην α-

γορά που δραστηριοποιούνται, καταφεύγουν στην εφαρμογή πρακτικών 

παραποίησης, με σκοπό να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν υψηλότερα τα 

αποτελέσματά τους και κατά συνέπεια - ισχυρότερη την οικονομική τους θέση. 

Ένα «κόλπο» που χρησιμοποιούν πολλές επιχειρήσεις είναι η υποβάθμιση της 

κερδοφορίας τους και η δυσοίωνες προβλέψεις για τις προοπτικές ανάπτυξης του 

κλάδου στο οποίο βρίσκονται. Με αυτή την πρακτική αποθαρρύνουν πιθανούς 

ανταγωνιστές να ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο κλάδο. 

 

5.3.1.4Ο Δανεισμός των Τραπεζών και των άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

 

Απαραίτητη προυπόθεση για τις επιχειρήσεις προκειμένου να δανειστούν τα 

απαιτούμενα για την λειτουργία και την ανάπτυξή τους ξένα κεφάλαια από τα 

πιστωτικά ιδρύματα είναι τα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα στις 
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οικονομικές τους καταστάσεις . Έτσι επιχειρήσεις με αρνητικά οικονομικά 

αποτελέσματα έχουν ισχυρό κίνητρο να παραποιήσουν την αλήθεια και να 

εμφανίσουν παραποιημένα θετικά αποτελέσματα, προκειμένου να βελτιώσουν 

μαζί με τα οικονομικά τους αποτελέσματα και τη δανειοληπτική τους ικανότητα. 

Το κίνητρο της παραποίησης είναι ισχυρότερο για τις επιχειρήσεις που 

στηρίζουν στην χρηματοοικονομική τους μόχλευση την βελτίωση των αποδόσεων 

των μετοχών τους. Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας της 

επιχείρησης οι αξιολογητές του πιστωτικού ιδρύματος, που εξετάζουν τη μό-

χλευση της επιχείρησης, χρησιμοποιούν την ίδια πληροφόρηση που χρησιμο-

ποιούν και οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές. Μια μικρή μείωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων ή οι αρνητικές προσδοκίες για την πορεία τους θα μπορούσε να 

προκαλέσει χειροτέρευση στον δείκτη που εκφράζει τη μόχλευση της επιχείρησης 

και, συνεπώς, στην πιστοληπτική της ικανότητα, αυξάνοντας το κόστος 

κεφαλαίου και μειώνοντας τις προοπτικές της για άντληση νέων κεφαλαίων 

5.3.1.5Οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές Επιχειρήσεων 

 

Στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων ή και των εξαγορών διαφόρων επιχει-

ρήσεων η εφαρμογή πρακτικών παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων 

αποβλέπει κυρίως στην αύξηση των αποτελεσμάτων των εμπλεκομένων 

οικονομικών μονάδων, με σκοπό την απόκτηση περισσότερων μετοχών από την 

συγχώνευση ή την εξαγορά αντίστοιχα. Γενικότερα, στις περιπτώσεις αυτές οι 

επιχειρήσεις καταβάλλουν προσπάθειες να βελτιώσουν την προς τα έξω εικόνα 

τους, έτσι τότε να αποκομίσουν περισσότερα χρήματα από την κάθε επενδυτική 

στρατηγική που θα ακολουθηθεί 

5.3.1.6Διατήρηση ομαλής τάσης των αποτελεσμάτων 

 

Οι επιχειρήσεις κατά κοινή πρακτική προσπαθούν να μειώσουν την αστάθεια 

των αποτελεσμάτων τους με στόχο να αυξήσουν την τιμή των μετοχών τους. Ε-

πειδή τα ιδιαίτερα ασταθή και ευμετάβλητα αποτελέσματα φανερώνουν την ύ-

παρξη κινδύνου, η τιμή των μετοχών της επιχείρησης ενδέχεται να μειωθεί σε 

σύγκριση με την τιμή μετοχών άλλων επιχειρήσεών που παρουσιάζουν μεγαλύ-
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τερη σταθερότητα στη διαχρονική πορεία των αποτελεσμάτων τους. Συνεπώς, μία 

επιχείρηση έχει κίνητρο να εφαρμόσει πρακτικές επηρεασμού των οικονομικών 

αποτελεσμάτων έτσι ώστε να πετύχει μια ομαλοποιημένη εικόνα των 

αποτελεσμάτων αυτών 

5.3.1.7Η μερισματική πολιτική της επιχείρησης 

 

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων προσπαθούν να διατηρήσουν μια σταθερά 

αυξανόμενη μερισματική πολιτική, έτσι ώστε να διατηρήσουν τους μετόχους τους 

και να μην οδηγηθούν οι τελευταίοι στην πώληση των μετοχών τους, κάτι το ο-

ποίο θα συνεπαγόταν και τη μείωση της τιμής της μετοχής. Έτσι τις χρονιές που η 

οικονομική μονάδα παρουσιάζει υψηλά κέρδη, καταβάλλεται προσπάθεια τα 

κέρδη αυτά να εμφανιστούν μειωμένα, μέσο της εφαρμογής πρακτικών επηρε-

ασμού, ούτως ώστε να δοθεί ένα μέρισμα σχετικά σταθερό και όμοιο με τα προη-

γούμενα χρόνια. Αντιθέτως, όταν τα κέρδη μιας χρονιάς είναι σχετικά χαμηλά, η 

διοίκηση τα εμφανίζει μεγαλύτερα από ότι είναι στην πραγματικότητα. Βασική 

επιδίωξη της επιχείρησης είναι, λοιπόν, η ομαλοποίηση των αποτελεσμάτων της, 

που για την επίτευξη τους απαιτείται είτε η υποβάθμιση είτε ο υπερτονισμός τους 

ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χρήση, έτσι ώστε να διατηρηθεί 

σταθερό το ποσοστό των κερδών που διατίθεται ως μέρισμα στους μετόχους 

5.3.2Κίνητρα που Προέρχονται από τις Συμβατικές Υποχρεώσεις της 

Επιχείρησης 

5.3.2.1Οι Δανειακές Συμβάσεις 

 

Πολλές από τις συμφωνίες που συνάπτει μια επιχείρηση για τη λήψη δανείων 

περιέχουν όρους που τη δεσμεύουν να πραγματοποιεί συγκεκριμένα επίπεδα 

αποτελεσμάτων και οικονομικών δεικτών για όσο καιρό διαρκεί η εξυπηρέτηση 

και αποπληρωμή του δανείου. Εάν οι όροι αυτοί αθετηθούν από την πλευρά της 

επιχείρησης ,οι δανειστές έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν το επιτόκιο 

δανεισμού ‘η να ζητήσουν άμεση αποπληρωμή. Συνεπώς ,κάποιες επιχειρήσεις 

στην προσπάθειά τους να μην παραβιάσουν τους όρους δανείου που τους έχει 

χορηγηθεί, χρησιμοποιούν μεθόδους επηρεασμού, έτσι ώστε να εμφανίσουν 



38 
 

αυξημένα τα αποτελέσματα τους και εναρμονισμένα με τους όρους της δανειακής 

σύμβασης. 

Εμπειρικές έρευνες που εξέτασαν δείγματα επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν 

αθετήσει τους όρους των δανειακών τους συμβάσεων, βρήκαν ότι οι επιχειρήσεις 

αυτές είχαν εμφανίσει αυξημένα τα οικονομικά τους αποτελέσματα ένα χρόνο 

πριν την παραβίαση των συμβάσεων τους. Οι αντίστοιχοι ερευνητές ερμήνευσαν 

το αποτέλεσμα αυτό ως μια απόδειξη ότι οι επιχειρήσεις που είναι πολύ κοντά 

στην αθέτηση των όρων των συμβάσεων τους καταφεύγουν σε πρακτικές 

επηρεασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων τους. Ο Sweeney (1994), επίσης, 

βρήκε ότι οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους συμβατικούς όρους δανειακών 

συμβάσεων χρησιμοποιούν πρακτικές επηρεασμού των οικονομικών 

αποτελεσμάτων έτσι (ώστε να εμφανίσουν αυξημένα τα αποτελέσματα τους, αφού 

όμως έχει ήδη πραγματοποιηθεί η εν λόγω παραβίαση. Στην περίπτωση αυτή, 

δηλαδή, οι επιχειρήσεις του δείγματος δεν κατέφυγαν απαραίτητα σε πρακτικές 

επηρεασμού για να αποφύγουν την παραβίαση των συμβατικών όρων, αλλά 

πιθανότατα για να αποτρέψουν μελλοντική παραβίαση των όρων των δανειακών 

συμβάσεων 

5.3.2.2Οι Αμοιβές της Διοίκησης 

 

Οι επιχειρήσεις, συχνά, συνδέουν την αμοιβή της διοίκησης με την οικο-

νομική επίδοση της επιχείρησης, σε μια προσπάθεια να ευθυγραμμιστούν οι 

στόχοι της διοίκησης με αυτούς των μετόχων. Η πρακτική αυτή όμως δημιουργεί 

ισχυρά κίνητρα από την πλευρά της διοίκησης να επηρεάσει τα οικονομικά 

αποτελέσματα της επιχείρησης έτσι ώστε να πετύχει μεγαλύτερες αμοιβές. 

Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές εμπειρικές μελέτες, από τις οποίες προκύπτει 

ότι οι διοικήσεις επηρεάζουν τα αποτελέσματα προς την κατεύθυνση που 

μεγιστοποιεί την αμοιβή τους (Holthausen, Larcker και Sloan, 1995, Guidry, 

Leone και Rock, 1999). Σύμφωνα με τον Healy (1985), όταν τα κέρδη είναι χα-

μηλότερα του κατώτατου ορίου που απαιτείται για την απόκτηση της επιπλέον 

αμοιβής, τότε τα αποτελέσματα επηρεάζονται προς τα πάνω έτσι ώστε να επι-

τευχθεί το κατώτατο όριο, άρα και η επιπλέον αμοιβή. Στην αντίθετη περίπτωση, 

όταν τα κέρδη είναι μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο δεν 
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δίνεται επιπλέον αμοιβή, τότε τα κέρδη επηρεάζονται προς τα κάτω. Τα «ε-

πιπλέον» κέρδη, τα οποία δεν παρέχουν στη διοίκηση πρόσθετη αμοιβή στην 

τρέχουσα περίοδο, δεν απεικονίζονται λογιστικά και χρησιμοποιούνται στην ε-

πόμενη περίοδο. Όταν τα αποτελέσματα είναι μεταξύ του κατώτατου και του 

ανώτατου ορίου της προβλεπόμενης συμφωνίας πρόσθετων κινήτρων με βάση τα 

κέρδη, τότε τα κέρδη επηρεάζονται προς τα πάνω, έτσι ώστε να αυξηθεί η αμοιβή 

της διοίκησης την τρέχουσα περίοδο 

5.3.3 Κίνητρα που Σχετίζονται με την Συμπεριφορά των Μελών της Διοίκησης 

 

5.3.3.1Η Διατήρηση της Διοικητικής Θέσης ενός Μάνατζερ 

 

Κάθε μέλος της ανώτατης διοίκησης μιας επιχείρησης, όπως είναι φυσικό, ε-

νεργεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίσει τη διατήρηση της θέσης του 

στην ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης. Η διατήρηση της θέσης μπορεί να 

αποτελέσει για αυτόν σημαντικό κίνητρο παραποίησης των οικονομικών 

αποτελεσμάτων και αυτό γιατί η μη ικανοποιητική πορεία των αποτελεσμάτων 

της επιχείρησης, συνήθως, οδηγεί σε αντικαταστάσεις ή και σε απολύσεις 

      5.3.3.2Προαγωγές στην ιεραρχική πυραμίδα 

 

Υπάρχει όμως και η περίπτωση τα μέλη της ανώτατης διοίκησης να κατα-

φεύγουν σε πρακτικές επηρεασμού των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, όχι για 

να διατηρήσουν τη θέση που ήδη έχουν, αλλά για να προαχθούν σε κάποια υψη-

λότερη θέση στη διοικητική ιεραρχία. Ο συνδυασμός των προσωπικών 

φιλοδοξιών τους με την φιλοσοφία της επιχείρησης να επιβραβεύει όσους 

πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν τεθεί μπορεί να δημιουργήσει μια 

κατάσταση, στην οποία είναι πιθανόν κάποιοι εργαζόμενοι να κάνουν οτιδήποτε 

προκειμένου να προαχθούν σε μια καλύτερη θέση 

5.3.4Κίνητρα που Σχετίζονται με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των 

Επιχειρήσεων 
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5.3.4.1Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Κλάδου που Ανήκει η Επιχείρηση 

 

Σε πολλές χώρες, και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., υπάρχουν ρυθμίσεις για σημα-

ντικούς κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε μερικούς κλάδους, ό-

πως είναι ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός και ο κλάδος των υπηρεσιών κοινής ω-

φέλειας, ο ασκούμενος ρυθμιστικός παρεμβατισμός καλύπτει και τη λογιστική 

πρακτική των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα οι σχετικές ρυθμίσεις του τραπε-

ζικού κλάδου ορίζουν ότι οι τράπεζες πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένα ε-

πίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τις ασφαλιστικές ε-

ταιρείες απαιτούν από τις ασφαλιστικές να είναι οικονομικά υγιείς, ενώ οι επι-

χειρήσεις κοινής ωφέλειας επιτρέπεται να κερδίζουν ένα εύλογο ποσοστό από-

δοσης επί των επενδυμένων κεφαλαίων τους. Οι ρυθμίσεις αυτές δημιουργούν 

κίνητρα στις διοικήσεις των επιχειρήσεων να επηρεάσουν τα στοιχεία του ισο-

λογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης προκειμένου να συμμορφωθούν με τις 

απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. 

Ένας σημαντικός αριθμός εμπειρικών εργασιών αποκαλύπτουν ότι επιχειρήσεις 

που υπόκεινται σε ρυθμιστικό παρεμβατισμό επηρεάζουν τα οικονομικά τους 

αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, έχει ερευνητικά καταδειχθεί ότι οι τράπεζες 

που είναι κοντά στο κατώτατο όριο κεφαλαιακής επάρκειας επηρεάζουν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις (Moyer, 1990, Scholes, Wilson και Wolfson. 1990, 

Collins, Shackelford και Wahlen, 1995). Evc6 και αντίστοιχες μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στον ασφαλιστικό κλάδο υποστηρίζουν ότι οι οικονομικά 

αδύναμες ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν στην υιοθέτηση πρακτικών 

επηρεασμού των οικονομικών τους αποτελεσμάτων για ισχυροποίηση της οικο-

νομικής τους θέσης (Petroni, 1992, Adiel, 1996). 

5.3.4.2Αντιμονοπωλιακές και άλλες ρυθμίσεις 

 

Η πραγματοποίηση πολύ υψηλών κερδών από κάποιες επιχειρήσεις είναι 

δυνατόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης προκειμένου να εξακρι-

βωθεί η ύπαρξη ή μη μονοπωλιακού καθεστώτος. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρ-

χουν ειδικοί περιορισμοί κατά των μονοπωλίων. Κατά συνέπεια, μια τέτοια ε-

πιχείρηση που παρουσιάζει υψηλά κέρδη έχει συμφέρον να εφαρμόσει πρακτικές 
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επηρεασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων της προκειμένου να αποφύγει την 

αναλυτική διερεύνησή τους από το κράτος (Watts και Zimmerman, 1978). 

Κίνητρο, τέλος, για τον επηρεασμό των οικονομικών αποτελεσμάτων τους έχουν 

και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων που επιδιώκουν την είσπραξη κρατικών ε-

πιχορηγήσεων ή την αιτιολόγηση των επιχορηγήσεων που έχουν εισπράξει στο 

παρελθόν 

5.3.4.3Η Προσπάθεια Φοροδιαφυγής των Επιχειρήσεων 

 

Το κίνητρο αυτό συναντάται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

στην προσπάθεια τους να μειώσουν, όσο είναι δυνατόν, τη φορολογική τους 

επιβάρυνση, μειώνουν τα κέρδη τους καταφεύγοντας σε διάφορες πρακτικές 

επηρεασμού. Εξασφαλίζουν, μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο και αρκετά κεφάλαια 

για την αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων. 

5.3.5Κίνητρα που Απορρέουν από την Επιχειρησιακή Κουλτούρα 

 

5.3.5.1Ο Βραχυπρόθεσμος Προσανατολισμός 

 

Μερικές επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη των βραχυ-

πρόθεσμων στόχων τους αδιαφορώντας για το απώτερο μέλλον. Στην προσπάθεια 

τους να επιτύχουν τους βραχυπρόθεσμους αυτούς στόχους της κερδοφορίας, 

υιοθετούν πολιτικές και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη μακροχρόνια 

απόδοση της επιχείρησης. Για παράδειγμα, προκειμένου να παρουσιάσουν αυ-

ξημένα κέρδη αυτή τη χρήση κεφαλαιοποιούν έξοδα που θα έπρεπε κανονικά να 

εμφανιστούν στα αποτελέσματα χρήσης της επιχείρησης. Ενδεικτικό παράδειγμα 

μιας τέτοιας συμπεριφοράς παραποίησης του οικονομικού αποτελέσματος 

αποτέλεσε εταιρία τηλεπικοινωνιών, η οποία είχε παγιοποιήσει μια δαπάνη 

διαφήμισης ύψους 385 εκατομμυρίων δολαρίων 

5.3.5.2Μη Ρεαλιστικοί Προϋπολογισμοί και Σχέδια Δράσης 

 



42 
 

Οι επιχειρήσεις, μερικές φορές, καταρτίζουν μη ρεαλιστικούς ετήσιους προ-

ϋπολογισμούς και σχέδια δράσης με μοναδικό κίνητρο να δώσουν ώθηση στους 

μάνατζερ να πετύχουν πολύ υψηλούς στόχους. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν 

οι επιχειρήσεις που κάθε χρόνο αυξάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα τους 

κατά ένα σταθερό ποσοστό, ανεξάρτητα από τις οικονομικές και επιχειρηματικές 

συνθήκες που επικρατούν Η κεντρική ιδέα αυτής της αντίληψης είναι ότι όταν ο 

πήχης είναι ψηλά τα στελέχη θα προσπαθήσουν να τον ξεπεράσουν. Στις 

περιπτώσεις αυτές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες υπάρχει ο κίνδυνος οι 

διοικούντες να καταφύγουν σε πρακτικές επηρεασμού των οικονομικών αποτελε-

σμάτων στην προσπάθεια τους να πετύχουν τους έστω και μη ρεαλιστικούς στό-

χους 

Το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων μπορεί να 

θεωρηθεί και προϊόν αλληλεπίδρασης των διαφόρων κινήτρων που εξετάσθηκαν 

παραπάνω. Τα κίνητρα που προέρχονται από τις πιέσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και αυτά που αφορούν την κουλτούρα της επιχείρησης είναι αυτά 

που επηρεάζουν περισσότερο τη συμπεριφορά των διοικούντων, σε συνδυασμό 

βέβαια και με τα προσωπικά τους κίνητρα. Συνεπώς, σε μια επιχείρηση που 

ενθαρρύνεται η αληθινή και ειλικρινής παρουσίαση των οικονομικών αποτελε-

σμάτων, οι πιθανότητες η διοίκηση να ανταποκριθεί στις εξωτερικές πιέσεις με μη 

αποδεκτές πρακτικές είναι περιορισμένες. Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγκτής θα 

πρέπει να αξιολογεί όλους τους πιθανούς παράγοντες προκειμένου να αποσα-

φηνιστούν οι πιέσεις που οδηγούν στην υιοθέτηση πρακτικών επηρεασμού των 

οικονομικού. αποτελεσμάτων. 

Σε γενικές γραμμές και σύμφωνα με τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών, τα 

σημαντικότερα κίνητρα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της διοίκησης είναι 

αυτά που προέρχονται και πηγάζουν από τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών. Οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων, που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρη-

ματιστήριο, έχουν ισχυρότατα κίνητρα να επηρεάσουν τα αποτελέσματα τους και 

να αποφύγουν πιθανές μειώσεις στην τιμή των μετοχών τους που προέρχονται 

από τη μη ικανοποίηση των προσδοκιών της κεφαλαιαγοράς
15

 

 

                                                           
15

 Καζαντζής Χ. ,Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, 2006 ,Business Plus 
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5.4Οι Τρόποι Παραποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

 

5.4.1Η Λογιστική Κάθαρση 

 

Η πρακτική της Λογιστικής Κάθαρσης ή Λογιστικής Απογραφής (Big Bath 

Accounting) αποτελεί μια μορφή επηρεασμού ή παραποίησης των οικονομικών 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης με πρωτοβουλία και παρέμβαση της διοίκησής 

της. Η πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης για διενέργεια απογραφής του δη-

μοσίου χρέους και η εν συνεχεία ανακοίνωση του μεγέθους του σε διπλάσιο πε-

ρίπου επίπεδο από το αντίστοιχο επίπεδο του χρέους όπως αυτό είχε εκτιμηθεί 

από την προηγούμενη Κυβέρνηση, αποτελεί μια περίπτωση Λογιστικής Κάθαρ-

σης ή Απογραφής. Εμπειρικές έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι κάτι αντίστοιχο 

συμβαίνει και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Όταν ένας διευθύνων σύμβουλος 

αναλάβει τη διοίκηση μιας επιχείρησης επιχειρεί να παραποιήσει τα οικονομικά 

αποτελέσματα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανιστούν μειωμένα τα τρέχοντα 

αποτελέσματα, η ευθύνη των οποίων ανήκει στον προκάτοχό του και να εμφα-

νίσει ιδιαίτερα αυξημένα αυτά των επόμενων χρήσεων. Αυτή η συμπεριφορά 

είναι γνωστή ως Λογιστική Κάθαρση και ευνοεί τη νέα διοίκηση αφού η καλή 

λογιστική απόδοση των επόμενων χρήσεων θα αποδοθεί στις δικές της ενέργειες, 

έστω κι αν αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική οικονομική απόδοση της 

επιχείρησης. Η αδύναμη συνήθως αντίσταση των ορκωτών ελεγκτών και κυρίως 

η ανύπαρκτη αντίδραση των υπευθύνων της λογιστικής λειτουργίας των επιχει-

ρήσεων υποθάλπουν και ευνοούν τέτοιες συμπεριφορές. Η αιτιολογική βάση μιας 

τέτοιας πρακτικής, των νέων κυρίως διοικήσεων των επιχειρήσεων του δημόσιου 

τομέα, συνδέεται, συνήθως, με γενικότερες αιτιάσεις περί αδιαφάνειας και 

συγκάλυψης κινδύνων από τις προηγούμενες διοικήσεις. Η μείωση των 

αποτελεσμάτων γίνεται, συνήθως, μέσω της αναβολής αναγνώρισης εσόδων και 

κυρίως μέσω εμφάνισης υπολογιστικών δαπανών, όπως είναι οι προβλέψεις. 

Μια αντίστοιχη πρακτική Λογιστικής Κάθαρσης έχει παρατηρηθεί, επίσης, σε 

πολλές επιχειρήσεις στις οποίες υλοποιούνται σημαντικά προγράμματα ανα-

διοργάνωσης. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την τάση να εμφανίζουν μεγαλύτερα 

τα έξοδα που σχετίζονται με τις ενέργειες αυτές, με σκοπό να «καθαρίσουν», θα 
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λέγαμε, τις οικονομικές τους καταστάσεις και να είναι σε θέση να καταγράψουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα στις επόμενες χρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές 

προσδοκούν ότι οι επενδυτές και οι διάφοροι οικονομικοί αναλυτές δεν θα 

εστιάσουν την προσοχή τους στις τυχόν ζημιές που πιθανόν να εμφανιστούν στη 

συγκεκριμένη χρήση της αναδιοργάνωσης αλλά θα δώσουν έμφαση στις καλές 

προοπτικές που θα δημιουργηθούν για την επιχείρηση στο μέλλον. Όταν λοιπόν η 

διοίκηση εμφανίζει αρκετά αυξημένες τις δαπάνες της οικονομικής χρήσης που 

πραγματοποιείται η αναδιοργάνωση τότε οι πιθανότητες τα μελλοντικά α-

ποτελέσματα να έχουν ανοδική πορεία είναι αυξημένες 

5.4.2Τα Λογιστικά Τεχνάσματα 

 

Τα πρόσφατα λογιστικά και ελεγκτικά σκάνδαλα που είδαν το φως της δη-

μοσιότητας στις Η.Π.Α. προκάλεσαν συζητήσεις και διαξιφισμούς αναφορικά με 

το κατά πόσο η εφαρμογή των λογιστικών προτύπων από επιχειρήσεις που χα-

ρακτηρίζονται από πολύπλοκες χρηματοοικονομικές δομές μπορεί να προκαλέσει 

διαστρέβλωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης τους που ενδέχεται να 

μην είναι νομικά επιλήψιμη αλλά να οφείλεται σε καταχρηστική εκμετάλλευση 

της ευελιξίας που αυτά παρέχουν. Η παραποίηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων στις περιπτώσεις αυτές είναι σκόπιμη και οι αυτουργοί της που 

προέρχονται, κυρίως, από την πλευρά της ανώτατης διοίκησης της εταιρίας, α-

ναλώνονται στην επίτευξη λογιστικών και όχι επιχειρηματικών σκοπών. Η αδυ-

ναμία αυτή των λογιστικών προτύπων ως συνόλου αρχών και κανόνων δικαιο-

λογείται από το γεγονός ότι τα πρότυπα αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές γε-

νικής εφαρμογής και ως εκ τούτου μπορούν να επιδέχονται διάφορες ερμηνείες 

προσαρμοζόμενα στις επιμέρους ανάγκες της χρηματοοικονομικής δομής των 

εταιρειών αφήνοντας αρκετά περιθώρια υποκειμενικότητας ως προς τις μεθόδους 

που θα επιλεγούν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Στη 

συνέχεια εξετάζονται ορισμένα από τα σημαντικά λογιστικά τεχνάσματα που 

μπορεί να οδηγήσουν στην παραποίηση της πραγματικής οικονομικής κατάστα-

σης και των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης 

5.4.3Μεγέθη εκτός Ισολογισμού 
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Εταιρείες συνηθίζουν μέσω  διαφόρων τεχνικών δημιουργικής λογιστικής να 

μην αποτυπώνουν στον ισολογισμό τους κάποια πάγια στοιχεία μεγάλης αξίας με 

αποτέλεσμα να εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις λιγότερες απο-

σβέσεις, δηλαδή λιγότερα έξοδα και άρα περισσότερα κέρδη. Κατά τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό μακροχρόνιες υποχρεώσεις που 

συνεπάγονται αυξημένο κίνδυνο και η απεικόνισή τους στις οικονομικές 

καταστάσεις πιθανόν να επηρέαζε αρνητικά τους επενδυτές και τα πιστωτικά ι-

δρύματα κατά την αξιολόγηση των προοπτικών της οικονομικής απόδοσης της 

εταιρίας. Έτσι η εταιρία με την εκτός Ισολογισμού απεικόνιση στοιχείων του ε-

νεργητικού ή του παθητικού μπορεί να παρουσιαστεί στους χρήστες των οικο- 

νομικών καταστάσεων (χρηματοοικονομικοί αναλυτές, μέτοχοι, δυνητικοί επεν-

δυτές, πιστωτικά ιδρύματα) ως χαμηλού κινδύνου επενδυτική ευκαιρία με απο-

τέλεσμα να αντλεί χαμηλού κόστους κεφάλαια μέσω των μηχανισμών της κεφα-

λαιαγοράς και να συνάπτει επιχειρηματικά δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. 

Μία πρακτική χρησιμοποίησης στοιχείων εκτός Ισολογισμού είναι η δημιουργία 

Εταιρικών Ειδικού Σκοπού. Η ίδρυση αυτών των εταιρειών από τις μητρικές 

αποσκοπεί, συνήθως, στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου τους από 

μακροπρόθεσμα έργα στους τομείς των κατασκευών, της έρευνας και της 

ανάπτυξης. Με αυτή τη μέθοδο οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού αναλαμβάνουν τον 

κίνδυνο και η μητρική εταιρία, κατέχοντας λιγότερο του 50% των μετοχών, δεν 

εμφανίζει στις ενοποιημένες καταστάσεις την συμμετοχή της σε αυτές και τα α-

ποτελέσματα τους. Πιο απλή περίπτωση χρησιμοποίησης των Εταιρικών Ειδικού 

Σκοπού είναι η μεταβίβαση σε αυτές από την μητρική εταιρεία πάγιων στοιχείων 

και του υψηλού δανεισμού για την αγορά τους. Η μητρική εταιρεία εμφανίζεται 

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

λιγότερο, έξοδα καθώς αποφεύγει τις αποσβέσεις που συνεπάγεται η διατήρηση 

του παγίου. Στη συνεχεία η μητρική εταιρεία μπορεί να μισθώσει το πάγιο με τη 

μορφή λειτουργικής μίσθωσης συνεχίζοντας έτσι να μην εμφανίζει στον 

ισολογισμό την αξία του παγίου αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

μίσθωση. Αποτέλεσμα μιας τέτοιας πρακτικής είναι η τεχνητή διόγκωση των 

κερδών και των εσόδων και η μείωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων σε βαθμό 

που να καθίσταται η εταιρία στα μάτια των εξωτερικών χρηστών των 

οικονομικών καταστάσεων ως χρηματοοικονομικά αξιόπιστη με περιορισμένο 

κίνδυνο και υψηλούς ρυθμούς ρευστότητας και κερδοφορίας 
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5.4.4Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού και Κεφαλαιοποίηση Εξόδων 

 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται οι άδειες ευρεσιτεχνίας, η 

φήμη ή υπεραξία της εταιρίας, η εμπιστοσύνη των πελατών προς τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες που παρέχει κλπ. Η αξία αυτών των στοιχείων δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια και άρα η μέθοδος καταγραφής τους στον ισολογισμό 

βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια των στελεχών της ίδιας της επιχείρησης. Ένας 

άλλος τρόπος που αλλοιώνει το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα μιας εταιρίας 

προέρχεται από την, πολλές φορές, αλόγιστη κεφαλαιοποίηση εξόδων που δεν 

πληρούν τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης τους. Πρόκειται στην ουσία για κάποια 

λειτουργικά έξοδα τα οποία αντί να εξοδοποιηθούν και να απεικονισθούν στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, μεταφέρονται τελικά στον ισολογισμό ως 

δαπάνες μακροπρόθεσμης απόσβεσης. Και σε αυτήν την περίπτωση η απόφαση 

για κεφαλαιοποίηση των εξόδων εμπεριέχει υποκειμενισμό και κινείται στα όρια 

αξιοποίησης της ευελιξίας που παρέχουν τα λογιστικά πρότυπα 

 

5.4.5Λογιστικές Πρακτικές Εταιριών Διαδικτύου 

 

Μια άλλη πρακτική παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι αυ-

τή που χρησιμοποιείται από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 

διαδικτύου (εταιρίες dotcom). Οι εταιρίες αυτές χρησιμοποιούν δικές τους 

φόρμουλες παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων και δεν λαμβάνουν 

υπόψη τους τα λογιστικά πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο δεν κατοχυρώνεται η 

συγκρισιμότητα των εταιρειών αλλά και της ίδιας της εταιρίας από περίοδο σε 

περίοδο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργηθεί μια ξεκάθαρη εικόνα 

στους επενδυτές σχετικά με τις πραγματικές προοπτικές της εταιρίας 

5.4.6Διαστρέβλωση πραγματικών εσόδων 

 

Ένα ακόμα τέχνασμα διόγκωσης των εσόδων και των κερδών είναι η ανα-

γνώριση κάποιων εσόδων πριν την πραγματοποίηση τους. Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις οι λογιστές εκμεταλλεύονται την ευελιξία που παρέχουν τα λογιστικά πρό-
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τυπα σε ότι έχει να κάνει με τον χρόνο αναγνώρισης των εσόδων. Με την κα-

τάλληλη λογιστική επιλογή παρουσιάζεται μέσω των οικονομικών καταστάσεων 

μια πλασματική αύξηση των εσόδων ανεξάρτητα από το αν οι συμφωνίες στις ο-

ποίες βασίζονται τα έσοδα υλοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους τους
16

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ 

 

6.1Εννοιολογικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Control) είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική 

ασφαλής και συμβουλευτική δραστηριότητα της οποίας ο λόγος ύπαρξης είναι να 

βελτιώνει τις λειτουργίες του εκάστοτε οργανισμού στον οποίο εφαρμόζεται και 

να στην επίτευξη των αντικειμενικών του στόχων προσφέροντας μία συστηματική 

επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κίνδυνων, των εσωτερικών ελέγχων και 

των διαδικασιών διοίκησης
17

 

 

Με τον όρο «σύστημα εσωτερικού ελέγχου εννοούμε» 

 Κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών και λοιπών υπηρεσιών 

της εταιρείας. 

 Κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού. 

 Την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών, μέτρων και ελέγχων ώστε: 

                                                           
16

 Καζαντζής Χ. ,Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, 2006 ,Business Plus 
17

      Κάντζος, Κ. & Χονδράκη, Α. (2006). Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Αθ. Σταμούλης 
 



48 
 

 Να περιορίζονται οι κίνδυνοι λαθών και άλλων ανωμαλιών κατά την 

εκτέλεση των συναλλαγών. 

 Να αποκτούν μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία τα περιουσιακά στοιχεία 

της επιχείρησης. 

 Να φυλάσσονται αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

(π.χ αποθέματα, χρεόγραφα). 

6.2Συστατικά Στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι τα παρακάτω 

 Το περιβάλλον του ελέγχου 

 Η εκτίμηση των κινδύνων από την ίδια την οικονομική μονάδα 

 Οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου 

 Τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφόρησης 

 Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

6.2.1Το περιβάλλον του ελέγχου 

Το μοναδικό για κάθε επιχείρηση περιβάλλον ελέγχου είναι υπέρτατης αξίας 

για όλα τα άλλα συστατικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς 

επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, την πειθαρχία, τις ανθρώπινες αξίες και 

τη στάση όλων των στελεχών έναντι των επιχειρησιακών αρχών και κανόνων. Ο 

ελεγκτής κατά τη φάση της κατανόησης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος του 

ελέγχου θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τα εξής 

 Ακεραιότητα και ηθικές αξίες. 

 Η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και η δέσμευση για 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας.  

 Η ενεργός συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής 

Ελέγχου στη διαρκή βελτίωση των επιμέρους μηχανισμών εσωτερικού 

ελέγχου  

 Η φιλοσοφία, η διάθεση και η γενικότερη στάση της ανώτατης διοίκησης 

απέναντι στο θέμα του εσωτερικού ελέγχου μπορούν να επηρεάσουν 

σημαντικό την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 
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 Η οργανωτική δομή, συγκεντρωτική ή αποκεντρωμένη, οι κανόνες 

εκχώρησης των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης για τη λήψη των 

αποφάσεων 

6.2.2Η εκτίμηση των κινδύνων από την ίδια την οικονομική μονάδα 

Οι κίνδυνοι της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας μπορεί να αυξηθούν ή να 

μεταβληθούν από 

 Ραγδαία ανάπτυξη των εργασιών 

 Ριζική αναδιοργάνωση λειτουργιών 

 Μεταβολές στο λειτουργικό περιβάλλον 

 Επέκταση δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες 

 Νέα λογιστικά πρότυπα αρχές, και κανόνες 

 Νέα επιχειρησιακά μοντέλα ή προϊόντα 

Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει επαρκή πληροφόρηση για τη διαδικασία 

διαχείρισης κινδύνων από την ίδια την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα έτσι ώστε 

να κατανοήσει πλήρως πως η διοίκηση αντιμετωπίζει τους κινδύνους που 

σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Ο ελεγκτής θα 

πρέπει να εξετάσει τις διαδικασίες που διαθέτει για την ανάλυση του κινδύνου, 

την εκτίμηση της σημαντικότητας του, την πιθανότητα επέλευσης του και των 

ενεργειών αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων. Οι διαδικασίες αυτές της 

διοίκησης αποτελούν ένα εξίσου σημαντικό συστατικό στοιχείο του συστήματος 

ελέγχου 

6.2.3Μηχανισμοί Εσωτερικού Ελέγχου 

Μηχανισμοί ή μέτρα εσωτερικού ελέγχου είναι όλες αυτές οι πολιτικές, 

μηχανισμοί, μέτρα και διαδικασίες της οικονομικής μονάδας που βοηθούν στη 

διασφάλιση λήψης όλων των αναγκαίων αποφάσεων και ενεργειών που είναι 

απαραίτητες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την επίτευξη 

των στόχων της και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Οι 

μηχανισμοί αυτοί του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν 

6.2.3.1Μέτρηση και αξιολόγηση επιδόσεων: Ένα ισχυρό λογιστικό σύστημα εσω-

τερικού ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς μέτρησης 

των επιδόσεων προσώπων και διαδικασιών. Η σύγκριση των απολογιστικών 
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στοιχείων με προϋπολογισμούς, προβλέψεις και επιδόσεις προηγούμενων 

περιόδων αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα ενός τέτοιου μηχανισμού 

6.2.3.2Επεξεργασία Πληροφοριών: Μία ποικιλία ελεγκτικών μηχανισμών 

χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ακρίβειας, της πληρότητας και της 

ύπαρξης της κατάλληλης εξουσιοδότησης για την πραγματοποίηση των 

συναλλαγών. Οι δύο γενικές κατηγορίες μηχανισμών ελέγχου των 

πληροφοριακών συστημάτων είναι: οι γενικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι εφαρμογών.  

6.2.3.3Φυσικοί Έλεγχοι: Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν την φυσική ασφάλεια 

των περιουσιακών στοιχείων. Οι φυσικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τα κατάλληλα 

μέτρα φυσικής προστασίας, όπως είναι ασφαλείς εγκαταστάσεις, εξουσιοδότηση 

για πρόσβαση στα προγράμματα υπολογιστών και αρχεία δεδομένων, καθώς και 

περιοδική απογραφή των περιουσιακών στοιχείων με αντιστοίχηση των 

απογραφικών δεδομένων με τα τηρούμενα μητρώα ή βιβλία. Η παρεμπόδιση 

φυσικής επαφής μη εξουσιοδοτημένων ατόμων με ορισμένα περιουσιακά στοιχεία 

με πόρτες και κλειδαριές ασφαλείας και η παρακολούθηση της φυσικής επαφής ή 

παρουσίας με ηλεκτρονικές κάμερες, βιβλίο επισκεπτών, αποτελούν ενδεικτικά 

παραδείγματα φυσικών ελέγχων 

6.2.3.4Διαχωρισμός Καθηκόντων: Είναι πολύ σημαντικό για μία επιχείρηση να 

διαχωρίσει την εξουσιοδότηση πραγματοποίησης των συναλλαγών, από την 

καταγραφή των συναλλαγών και από την φύλαξη των σχετικών περιουσιακών 

στοιχείων. Η ανεξάρτητη εκτέλεση κάθε μίας από τις λειτουργίες αυτές μειώνει 

την ευκαιρία για οποιοδήποτε πρόσωπο, τόσο να διαπράξει όσο και να αποκρύψει 

σφάλματα ή απάτες στην κανονική πορεία των καθηκόντων του. Μια κλασική 

βασική αρχή του εσωτερικού ελέγχου ορίζει ότι καμία διαχειριστική πράξη και 

λογιστική καταχώρηση δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνεται από ένα μόνο 

υπάλληλο, αλλά η εργασία του καθενός θα πρέπει, απαραίτητα, να είναι 

συμπληρωματική της εργασίας τουλάχιστον, ενός άλλου υπαλλήλου και να 

ελέγχεται από ένα τρίτο υπάλληλο 

 

6.3Σκοπός και στόχοι συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
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Ως αντικειμενικός σκοπός ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσε να 

αναφερθεί
18

 

 Να είναι το εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση των επιλεγμένων 

στρατηγικών στόχων, καθώς επίσης να παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης 

και μέτρησης του αποτελέσματος και τη σύγκριση αυτού με του αρχικούς 

στόχους. 

 Να κινείται και να δρα σε οργανωτικό και επιχειρησιακό πνεύμα και να 

στοχεύει στην κάλυψη ζωτικών αναγκών. Επίσης, να είναι ευέλικτο και 

αποτελεσματικό, να αναπροσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και 

ανάγκες και να διασφαλίζει την βιωσιμότητα της μονάδος σε 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 Να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης και σωστής διαχείρισης των 

διαθεσίμων οικονομικών πόρων, την αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων 

και του ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και τη διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα να αποβλέπει στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση με τους συναλλασσόμενους 

 Να διέπεται από κανόνες επιχειρησιακής και επιχειρηματικής 

συμπεριφοράς που να παρέχουν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις εκείνες, 

ώστε ο επιχειρηματικός κίνδυνος να διαχειρίζεται κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας την ευρωστία και βιωσιμότητα του φορέα. 

 Να συμπεριλαμβάνει στη δομή του Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit) για 

την αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του ίδιου του συστήματος 

εσωτερικών ελέγχων ( controls). 

 Να κατανέμει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις, κατά τον πλέον 

άριστο τρόπο, μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων σε αυτά. 

Επίσης, η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ αυτών, να συμβάλει 

αποτελεσματικά στο βαθμό συνεργασίας μεταξύ των απασχολουμένων. 

 Να γνωμοδοτεί αν οι κάθε είδους αποφάσεις - εξουσιοδοτήσεις είναι 

γνωστές σε όλα τα στελέχη, κατανοητές και αν εφαρμόζονται από όλη την 
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πυραμίδα ιεραρχίας σύμφωνα με τις εντολές που έχουν θεσπιστεί από το 

φορέα. 

 Να παρέχει την ευχέρεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών στους χρήστες για 

δημιουργική εργασία και όχι να θέτει περιορισμούς δημιουργώντας 

παρενέργειες στην ανάπτυξη του φορέα. 

 Τέλος, ως σύστημα να αποβλέπει στη θέσπιση συγκεκριμένων δικλείδων 

ασφαλείας ελέγχου, στο ίδιο το σύστημα, προκειμένου να συμβάλλει στον 

συντονισμό και την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των λειτουργιών του 

6.4Βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν ένα αποτελεσματικό σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου
19

 

 

6.4.1Κατάλληλη στελέχωση 

 

Η σωστή στελέχωση από εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, και ο ανάλογος 

αριθμός αυτού Είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου στην οποία δεν επιτρέπεται το λάθος . Επίσης, ανάλογη προσοχή πρέπει να 

δοθεί στη σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού από τα 

στελέχη μέχρι και τον απλό και ανειδίκευτο εργαζόμενο. Η σωστή λοιπόν 

αξιολόγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού είναι ένας από τους κύριους 

συντελεστές επιτυχίας κάθε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα 

6.4.2Αποκέντρωση της διοίκησης 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό της οργάνωσης και της σχετικής στελέχωσης, 

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

μεριμνούν, ώστε 

 Να λαμβάνονται μέτρα για την εκχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 
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 Το κάθε τμήμα στην περιοχή του να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες 

εξουσίες και να έχει και περισσότερες ευθύνες. Επίσης θα πρέπει να είναι 

απολύτως υπεύθυνο για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τόσο σε 

επίπεδο τμήματος όσο και σε επίπεδο ατόμων 

 Να γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και μέτρηση του αποτελέσματος 

τόσο των διοικητικών οργάνων όσο και των αρμοδίων τμημάτων και 

αναλόγως να λαμβάνονται μέτρα 

6.4.3Διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών 

 

Ο σωστός διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών σε έναν οργανισμό είναι 

απαραίτητος και πρέπει να τηρείται από την βάση ως την κορυφή της ιεραρχικής 

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

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

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

αυστηρά προσδιορισμένα. Επίσης, κανένα τμήμα, παραγωγική μονάδα και άτομο 

δεν πρέπει να έχει την αποκλειστική γνώση και εξουσία για οποιαδήποτε 

σημαντική λειτουργία ή συναλλαγή. Οι σημαντικές αυτές εργασίες δεν 

επιτρέπεται να ολοκληρώνονται από έναν και μόνο υπάλληλο, αλλά η εργασία 

κάθε υπαλλήλου πρέπει να συμπληρώνεται, οπωσδήποτε, από την εργασία 

τουλάχιστον ενός άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο 

6.4.4Παροχή εξουσιοδοτήσεων 

 

Για συναλλαγές και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων απαιτείται 

εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο. Οι δοσοληψίες αυτές προϋποθέτουν 

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

των καθιερωμένων λειτουργικών κανόνων και διαδικασιών, στα πλαίσια των 

οποίων η επιχείρηση κατ' ανάγκη πρέπει να κινείται 

 

6.4.5Διασφάλιση των συναλλαγών 
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Κάθε συναλλαγή, γεγονός της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες και τις 

κατευθύνσεις της διοίκησης, έτσι ώστε 

 Να καθορίζονται σαφώς οι ευθύνες για εγκρίσεις 

 Να καθορίζονται σαφώς οι διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο πριν 

από κάθε συναλλαγή 

 Να υποβοηθείται η σωστή καταχώρηση και λογιστική απεικόνιση κάθε 

λογιστικού γεγονότος 

 Να απεικονίζονται όλες οι συναλλαγές σε καλά σχεδιασμένα και οργα-

νωμένα έντυπα, ώστε να δίνουν ανά πάσα στιγμή τη σωστή πληροφόρηση 

 Να ελαχιστοποιείται σε κάθε συναλλακτική δραστηριότητα η πιθανότητα 

λάθους 

 Να διευκολύνεται η διαδικασία ανάλυσης κάθε οικονομικού γεγονότος και 

η παροχή πληροφόρησης αυτού στη διοίκηση για λήψη αποφάσεων 

Για να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του οργανισμού η κάθε συναλλαγή θα 

πρέπει να ακολουθεί τέσσερα στάδια, δηλαδή 

 Της εξουσιοδότησης. Να εκχωρούνται εξουσιοδοτήσεις σε συγκεκριμένα 

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

ποσό. 

 Της έγκρισης. Κάθε συναλλαγή πρέπει να εγκρίνεται, πριν την εκτέλεσή 

της. Κάθε έγκριση συναλλαγής εκ των υστέρων εγκυμονεί κινδύνους για 

την επιχείρηση και τους εργαζομένους 

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

έγκρισης 

 Της καταγραφής. Η άμεση καταγραφή της συναλλαγής, μετά την 

εκτέλεση, είναι μια δικλείδα ασφαλείας προς αποφυγή επανάληψης της 

ίδιας συναλλαγής και παροχή άμεσης εικόνας των συναλλαγών 

6.4.6Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας 

 

Η συστηματική επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών και 

εργαζομένων κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής δίνει τη δυνατότητα για άμεση 
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διορθωτική παρέμβαση, όπου απαιτείται, για τήρηση και κατανόηση των 

διαδικασιών για την εξασφάλιση και διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

και προϊόντων 

 

6.4.7Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση 

 

Πληροφοριακό υλικό, στοιχεία εκθέσεων, πορίσματα μελετών, συμπεράσματα 

συσκέψεων και συνεδρίων, που προέρχονται από το εξωτερικό και το 

ενδοεπιχειρισιακό  περιβάλλον και που αποτελούν μέρος βελτίωσης και 

αξιολόγησης της απόδοσης των δραστηριοτήτων, πρέπει να ετοιμάζονται 

οργανωμένα και κατάλληλα και να διανέμονται έγκαιρα, τακτικά και 

προγραμματισμένα σ' όλα τα επίπεδα διοίκησης, για ενημέρωση και λήψη 

διορθωτικών μέτρων 

6.4.8Έκταση ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο 

 

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

είναι άμεσα συνδεδεμένος με το μέγεθος, τη φύση των δραστηριοτήτων του 

φορέα, την οργάνωση αυτού και ανάλογα με τον κίνδυνο που είναι εκτεθειμένο το 

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

υπέρμετρο. Ειδικά για το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, κατά το σχεδιασμό των 

ελέγχων θα πρέπει να εκτιμάται αν είναι εφικτό, το κόστος και η ωφέλεια που 

προκύπτει από κάθε έλεγχο. 

 

6.4.9Δημιουργία τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Για άμεση, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση της διοίκησης από μια 

διαφορετική οπτική γωνία, σε ένα οργανωμένο φορέα, προϋποθέτει τη δημιουργία 

ενός ανεξάρτητου τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit). Η 

ανεξαρτησία του, ως κύριο χαρακτηριστικό, καθώς και η εποπτεία του από τη 

διοίκηση, του δίδει τη δυνατότητα να αξιολογεί και να εκτιμά τις διαδικασίες σε 
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όλο το εύρος, καθώς επίσης και το βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων, 

ανεπηρέαστα και αντικειμενικά. 

Η πλήρης υποστήριξη του εσωτερικού ελέγχου από τη διοίκηση του παρέχει 

τη δυνατότητα για αντικειμενικότερη και ανεξάρτητη αξιολόγηση των 

λειτουργιών, στοιχείο απαραίτητο, προκειμένου να παρέχει στη διοίκηση να έχει 

την πληροφόρηση εκείνη, που θα τη βοηθήσει να διαχειρισθεί 

αποτελεσματικότερα τον επιχειρηματικό κίνδυνο για τον οποίο είναι και 

υπεύθυνη. 

6.5Διαδικασίες Αξιολογήσεως της Αποτελεσματικότητας του 

Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Κατά κανόνα, ο εξωτερικός ελεγκτής είναι σε θέση να αξιολογήσει οριστικά την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, εάν προηγουμένως έχει προβεί 

σε
20

 

 επιθεώρηση του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου για να διαπιστώσει την 

ύπαρξή του 

 κριτική επισκόπηση των νευραλγικών σημείων (βασικών μέτρων) του 

συστήματος του εσωτερικού ελέγχου για να διαπιστώσει την λειτουργία του 

 προκαταρκτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων του 

εσωτερικού ελέγχου για να καθορίσει την επάρκειά τους και να εκτιμήσει την 

έκταση της συμβολής τους στη διαμόρφωση του προγράμματος του ελέγχου 

τεκμηριώσεως του 

 συστηματικό έλεγχο πιστότητας της εφαρμογής των κυριότερων μέτρων 

εσωτερικού ελέγχου για να εξακριβώσει εάν το προσωπικό της επιχειρήσεως 

εφαρμόζει με συνέπεια τα μέτρα και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου 

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ο ελεγκτής συγκεντρώνει τις 

απαιτούμενες πληροφορίες για την οριστική αξιολόγηση των μέτρων του 

εσωτερικού ελέγχου. Η συμβολή κάθε μιας από τις ανωτέρω διαδικασίες στη 
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διαμόρφωση της γνώμης του ελεγκτή για την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου εξετάζεται συνοπτικά στις παραγράφους που ακολουθούν 

 

6.5.1Κριτική Επισκόπηση 

 

Ο ελεγκτής εξασφαλίζει μια γενική εικόνα των στοιχείων που αποτελούν το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης επιχειρήσεως και των βασικών 

χαρακτηριστικών της λειτουργίας του συστήματος με 

1. τη μελέτη των πρακτικών των συνελεύσεων των μετόχων και των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του κανονισμού του 

εσωτερικού ελέγχου, των οργανογραμμάτων, των διαφόρων εγχειριδίων 

και των φύλλων εργασίας προηγούμενων ελεγκτών, και την εξέταση των 

λογιστικών σχεδίων της επιχειρήσεως 

2. την παρακολούθηση της ροής της λογιστικοποιήσεως  περιορισμένου 

αριθμού συναλλαγών 

Με τις ανωτέρω διαδικασίες, ο ελεγκτής μπορεί και αναγνωρίζει τα κέντρα 

εξουσίας και σκιαγραφεί τα όρια των αρμοδιοτήτων και ευθυνών όλων όσων 

έχουν την ευθύνη για την καθιέρωση και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

Αποκτά επίσης προσωπική αντίληψη των μέτρων εσωτερικού ελέγχου που έχει 

σχεδιάσει και καθιερώσει η διοίκηση και που εφαρμόζει, υποτίθεται, το 

προσωπικό της επιχειρήσεως. 

Με την άμεση παρακολούθηση των διαδικασιών λογιστικοποιήσεως των 

συναλλαγών, ο ελεγκτής αποσαφηνίζει σημεία του εσωτερικού ελέγχου που δεν 

ήταν κατανοητά κατά τα αρχικά στάδια της επισκοπήσεως. Επίσης, εντοπίζει 

μέσα από την εξέταση των παραστατικών, τα πιο βασικά από τα μέτρα του 

εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται και αναγνωρίζει τα υπεύθυνα για την 

εφαρμογή τους πρόσωπα. 

Ο ελεγκτής αντλεί πληροφορίες για την ύπαρξη και τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου με τη βοήθεια ερωτηματολογίων, εκθέσεων και 

διαγραμμάτων ροής. Τις πληροφορίες αυτές καταχωρεί στα φύλλα εργασίας του 
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6.5.2Προκαταρκτική αξιολόγηση 

 

Με την προκαταρκτική αξιολόγηση του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου, 

ο ελεγκτής επιδιώκει να εξακριβώσει εάν τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου της 

επιχειρήσεως είναι αποτελεσματικά. Θεωρούνται δε αποτελεσματικά όταν ο 

σχεδιασμός και η καθιέρωσή τους παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση ότι με την 

εφαρμογή τους προλαμβάνονται ή και εντοπίζονται εγκαίρως λάθη και 

παραλείψεις που αφορούν συναλλαγές, καταχωρήσεις, διαφύλαξη περιουσιακών 

στοιχείων κλπ. 

Στο στάδιο αυτό της προκαταρκτικής αξιολογήσεως ο ελεγκτής πρέπει να 

 αναγνωρίσει τα σημαντικά λάθη και τις παραλείψεις, που μπορεί να 

παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία της επιχειρήσεως 

 σχηματίσει μια εικόνα των μέτρων εσωτερικού ελέγχου που θα πρέπει να 

έχει υιοθετήσει η επιχείρηση για την πρόληψη και καταστολή των λαθών 

και παραλείψεων που είναι δυνατόν να γίνουν 

 εξακριβώσει εάν η διοίκηση της επιχειρήσεως έχει θεσπίσει τα πρέποντα 

μέτρα εσωτερικού ελέγχου 

 διαπιστώσει εάν το προσωπικό εφαρμόζει συστηματικά τα μέτρα που 

καθιέρωσε η διοίκηση 

Ο ελεγκτής αναγνωρίζει τα λάθη που μπορεί να συμβούν εξετάζοντας το 

αντικείμενο των δραστηριοτήτων της ελεγχόμενης επιχειρήσεως, το 

οργανόγραμμά της, την πολυπλοκότητα των ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων και 

συσχετισμών, το λογιστικό της σύστημα κ.α. Ανάλογα με το είδος και το πλήθος 

των λαθών και παραλείψεων που εντοπίζονται ο ελεγκτής σχηματίζει την εικόνα 

των μέτρων που χρειάζονται για την πρόληψη και καταστολή τους. Έχει, όμως, 

θεσπίσει η επιχείρηση τα απαιτούμενα μέτρα; Εάν όχι, είναι τα υπάρχοντα μέτρα 

ικανά να περιορίσουν την έκταση των ατασθαλιών; 

Ο ελεγκτής επισημαίνει τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει το 

προσωπικό της επιχειρήσεως και προσπαθεί να εξακριβώσει εάν διαφέρουν 
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σημαντικά από τα μέτρα που έχει θεσπίσει η διοίκηση της επιχειρήσεως. 

Αξιολογεί την αποδοτικότητα των πιο βασικών από τα μέτρα αυτά και προσπαθεί 

να εξακριβώσει εάν η επιχείρηση επιτυγχάνει με άλλα παρεμφερή μέτρα ότι θα 

επετύγχανε εάν εφάρμοζε τα μέτρα που ο ελεγκτής θεωρεί κατάλληλα. 

Στην περίπτωση που ο ελεγκτής θεωρήσει ότι τα μέτρα του εσωτερικού 

ελέγχου είναι ανεπαρκή ή ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του συστήματος 

του εσωτερικού ελέγχου από τον ίδιο, αλλά είναι δαπανηρή, τότε κρίνει ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός έτσι δεν προβαίνει στην οριστική 

αξιολόγησή του. Στην αντίθετη περίπτωση, ο ελεγκτής θεωρεί ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι αποτελεσματικός και μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία του 

ελεγκτικού του έργου. 

Τα συμπεράσματα αυτά οδηγούν τον ελεγκτή στη διενέργεια της οριστικής 

αξιολογήσεως της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την άσκηση του ελέγχου πιστότητας εφαρμογής πάνω σε δείγμα 

μέτρων εσωτερικού ελέγχου 

6.5.3Έλεγχοι Πιστότητας 

 

Με τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου πιστότητας ο ελεγκτής 

προσπαθεί να διαπιστώσει  

1. εάν εφαρμόζονται τα μέτρα του εσωτερικού ελέγχου που θέσπισε η 

επιχείρηση 

2. πώς εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά 

3. ποιος ή ποιοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους 

Τα μέτρα, που εξετάζει διεξοδικά ο ελεγκτής, διαφέρουν από επιχείρηση σε 

επιχείρηση. Συνήθως ελέγχει την αποτελεσματικότητα των μέτρων εκείνων που 

αφορούν 

 συναλλαγές, λογαριασμούς ή άλλα λογιστικά στοιχεία των οποίων ο 

ουσιαστικός, άμεσος, έλεγχος δεν είναι εφικτός ή είναι οικονομικά 

ασύμφορος 

 συναλλαγές που επαναλαμβάνονται συχνά κατά τη διάρκεια της χρήσεως 
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 διαχείριση και διαφύλαξη σημαντικών περιουσιακών στοιχείων. Ο 

ελεγκτής ελέγχει επίσης τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου που τα 

εφαρμόζουν πρόσωπα με περιορισμένη επαγγελματική κατάρτιση 

Αν και κάθε ελεγκτής ακολουθεί διαφορετικές διαδικασίες ελέγχου της 

πιστότητας των μέτρων εσωτερικού ελέγχου, οι πιο γενικά αποδεκτές διαδικασίες 

είναι 

 η αναζήτηση, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων του ελεγκτή με το 

προσωπικό της επιχειρήσεως, πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα του 

προσωπικού 

 η επιτόπια παρακολούθηση της ασκήσεως των καθηκόντων (εφαρμογή 

των σχετικών μέτρων εσωτερικού ελέγχου) του προσωπικού 

 η επισκόπηση και κριτική ανάλυση των στοιχείων που τεκμηριώνουν την 

εφαρμογή των μέτρων εσωτερικού ελέγχου από το προσωπικό 

Οι δύο πρώτες διαδικασίες δεν θεωρούνται απαραίτητες όταν η εφαρμογή των 

μέτρων του εσωτερικού ελέγχου απεικονίζεται στα διάφορα παραστατικά και 

λογιστικά βιβλία (υπογραφές προϊσταμένων, εγκρίσεις, κλπ). 

Μέσα στα πλαίσια του ελέγχου πιστότητας, ο ελεγκτής υποβάλλει μια σειρά 

ερωτημάτων στο προσωπικό της επιχειρήσεως προκειμένου να: α) εξακριβώσει 

εάν το προσωπικό της επιχειρήσεως γνωρίζει επακριβώς το έργο που του έχει 

ανατεθεί (εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων εσωτερικού ελέγχου), β) 

προσδιορίσει το έργο που εκτελεί ο κάθε υπάλληλος και γ) καθορίσει τη 

συχνότητα των αποκλίσεων που παρουσιάζονται μεταξύ του έργου που 

εκτελείται και του επιδιωκόμενου. Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που αδυνατούν 

να απαντήσουν τα ερωτήματα του ελεγκτή, ο ελεγκτής μπορεί να συνάγει το 

συμπέρασμα ότι οι υπάλληλοι είτε δεν γνωρίζουν τα καθήκοντά τους είτε 

νομίζουν εσφαλμένως ότι τα εκτελούν σύμφωνα με τις οδηγίες της διοικήσεως. 

Τα συμπεράσματα που εξασφαλίζει ο ελεγκτής από την προηγούμενη 

διαδικασία, ενισχύονται με την εκ μέρους του επιτόπια παρακολούθηση του 

έργου που εκτελεί ένας επιλεγμένος αριθμός υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, ο 

ελεγκτής εξακριβώνει, με την επιτόπια παρακολούθηση αν υπάρχει α) ο 
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επιθυμητός βαθμός διαχωρισμού των λειτουργιών της επιχειρήσεως και β) ο 

απαιτούμενος καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών στο προσωπικό. 

Στο τελευταίο στάδιο του ελέγχου πιστότητας, ο ελεγκτής διενεργεί διεξοδικό 

έλεγχο δείγματος παραστατικών. Με τη λεπτομερή εξέταση των παραστατικών 

μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία των συναλλαγών μέσα από το λογιστικό 

σύστημα και να επισημάνει τα διάφορα σημεία ελέγχου (μονογραφές, 

υπογραφές, εγκρίσεις, ημερομηνίες, κ.α.) που φέρουν τα παραστατικά. Από την 

εξέταση αυτή, ο ελεγκτής εξακριβώνει την επάρκεια των μέτρων του εσωτερικού 

ελέγχου, όπως αυτά εφαρμόζονται. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής διενεργεί τον έλεγχο πιστότητας πολύ πριν από το 

τέλος της χρήσεως της ελεγχόμενης επιχειρήσεως. Μπορεί να επαναλάβει την 

άσκηση του ελέγχου πιστότητας μετά το τέλος της χρήσεως αν κρίνει ότι 

παρουσιάστηκαν σημαντικές μεταβολές στο επιχειρησιακό περιβάλλον που 

επηρέασαν την αποδοτικότητα του εσωτερικού ελέγχου στους τελευταίους μήνες 

της χρήσεως 

6.5.4Οριστική Αξιολόγηση 

 

Ο ελεγκτής βασίζεται στα στοιχεία που συγκέντρωσε από την κριτική 

επισκόπηση, την προκαταρκτική αξιολόγηση και την άσκηση ελέγχου πιστότητας 

των μέτρων εσωτερικού ελέγχου, για να κρίνει οριστικά το βαθμό της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Κρίνει ως ανεπαρκές εκείνο το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου που δεν διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς 

προλήψεως και καταστολής λαθών, ατασθαλιών και καταχρήσεων, ή που 

διαθέτει χαλαρούς μηχανισμούς ελέγχου. 

Η ύπαρξη χαλαρού εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει αποφασιστικά τον 

προγραμματισμό της ελεγκτικής εργασίας, το βάθος και την έκταση του ελέγχου 

που θα διενεργήσει ο ίδιος ο ελεγκτής στα βασικά στοιχεία του λογιστικού 

συστήματος. Μετά τον εντοπισμό σοβαρών αδυναμιών στο σύστημα του 

εσωτερικού ελέγχου, ο ελεγκτής συγκεντρώνει την προσοχή του στην άσκηση 

σχολαστικού ελέγχου τεκμηριώσεως που καλύπτει τους τομείς της επιχειρήσεως 

όπου εντοπίστηκαν οι αδυναμίες των μηχανισμών του εσωτερικού ελέγχου. 
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Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί το 

πρώτο σκέλος του ελέγχου που διενεργεί ο εξωτερικός ελεγκτής. Το δεύτερο 

σκέλος αφορά τη διενέργεια του ελέγχου τεκμηριώσεως, μετά το τέλος της 

χρήσεως. Είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να παραλείψει ο ελεγκτής 

οποιοδήποτε από τα δύο σκέλη της διενέργειας του εξωτερικού ελέγχου. Αλλιώς 

τα συμπεράσματά του θα έχουν ελλιπή τεκμηρίωση. 

 

6.6Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελεγκτή 

 

Σύμφωνα με τους Κάντζο και Χονδράκη στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας 

είναι να προάγει την ηθική κουλτούρα στο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. 

Έτσι λοιπόν, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να ακολουθούν και να 

υπερασπίζουν τις αρχές που αναφέρονται ακολούθως
21

 

Ακεραιότητα : Εδραιώνει την εμπιστοσύνη προς τους εσωτερικούς ελεγκτές και 

έτσι παρέχεται η βάση εμπιστοσύνης της κρίσης τους 

Αντικειμενικότητα : Κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των 

πληροφοριών για την δραστηριότητα που εξετάζεται, οι εσωτερικοί ελεγκτές 

παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας 

Εμπιστευτικότητα : Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την 

κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες 

χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση εκτός και αν υπάρχει νομική ή 

επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο 

Επάρκεια : Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

εμπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του εσωτερικού 

ελέγχου 

 

                                                           
21

 Κάντζος, Κ. & Χονδράκη, Α. (2006). Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Αθ. Σταμούλης 
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6.7Ανίχνευση και Διερεύνηση της Απάτης από τον Εσωτερικό 

Ελεγκτή 

 

Ο ελεγκτής, για την ανίχνευση της απάτης, πρέπει πρώτα να ενημερώσει τα 

μέλη της ελεγκτικής ομάδας για την πιθανότητα ύπαρξης ουσιαστικής 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων λόγω απάτης. Ο ελεγκτής, στη 

συνάντηση αυτή, θα πρέπει να υπογραμμίσει τη μεγάλη σημασία που έχει για την 

ανακάλυψη της απάτης το πνεύμα του επαγγελματικού σκεπτικισμού, που πρέπει 

να διακατέχει όλα τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγ-

χου. Ο έλεγχος θα πρέπει να εκτελεσθεί με την παραδοχή ύπαρξης μιας πιθα-

νότητας απάτης, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε απόψεις ή εμπειρίες υπάρχουν 

στα μέλη της ομάδας για την ελεγχόμενη επιχείρηση και την τιμιότητα και την 

ακεραιότητα των μελών της διοίκησής της. Ο ελεγκτής πρέπει να δώσει την ευ-

καιρία στα περισσότερο έμπειρα μέλη της ελεγκτικής ομάδας να μεταδώσουν τη 

γνώση και την εμπειρία τους, για την επιχείρηση και τον κλάδο της στα μέλη με 

μικρότερη πείρα και να συζητήσουν όλοι μαζί τις περιοχές πιθανής εμφάνισης 

απάτης. 

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον εντοπισμό της απάτης είναι και η εξέταση 

των μελών της διοίκησης της ελεγχόμενης επιχείρησης. Ο ελεγκτής, κατά την 

εξέταση αυτή, πρέπει να διαγνώσει την αντίληψη και τη γνώση της διοίκησης για 

τους κινδύνους διάπραξης απάτης στην επιχείρηση και να καταγράψει τις πολι-

τικές, τα προγράμματα και τους μηχανισμούς ελέγχου που έχει θεσπίσει η διοί-

κηση για την πρόληψη, αποτροπή ή αποκάλυψη της απάτης. Η επιτροπή ελέγχου 

της επιχείρησης μπορεί να είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών αυτών. Για το λόγο αυτό ο ελεγκτής πρέπει 

να εξετάσει και τα μέλη της επιτροπής αυτής, καθώς και τους εσωτερικούς 

ελεγκτές, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη και την αποτροπή της 

απάτης. 

Ένας τρόπος με τον οποίο οι ελεγκτές μπορεί να εντοπίσουν στοιχεία 

διάπραξης απάτης είναι η ανασκόπηση συμβάσεων έργων ή προμηθειών. Η ανα-

σκόπηση των συμβάσεων της επιχείρησης μπορεί να αποκαλύψει ενδείξεις πι-

θανής απάτης εκ μέρους της διοίκησης και των υπαλλήλων της επιχείρησης. Αυ-
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τός ο τύπος απάτης μπορεί να ανιχνευθεί με ανάλυση και κριτική διερεύνηση των 

αρχείων των συμβάσεων με τους αναδόχους που κερδίζουν τελικά τη σύμβαση. 

Οι συμβάσεις εξετάζονται προκειμένου να βρεθούν στοιχεία για προμηθευτές, 

στους οποίους ανατίθενται τακτικά συμβάσεις χωρίς ύπαρξη ισχυρού λόγου για 

τη σταθερή αυτή προτίμηση. 

Ο ελεγκτής πρέπει, επίσης, να ερευνήσει και να εκτιμήσει την ύπαρξη ενός ή 

περισσότερων παραγόντων που συνδέονται με τη διάπραξη απάτης και την εξ 

αυτής παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Η χρησιμοποίηση 

διαδικασιών αναλυτικής διερεύνησης στη φάση του προγραμματισμού του 

ελεγκτικού έργου βοηθάει στην αποκάλυψη απροσδόκητων σχέσεων και τάσεων, 

οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν για την εκτίμηση του κινδύνου ουσιαστικής 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων λόγω απάτης. 

Στη συνέχεια ο ελεγκτής, με βάση τα συγκεντρωθέντα στοιχεία και πληρο-

φορίες, εκτιμά αν υφίστανται οι τρεις συνθήκες για διάπραξη απάτης: Κίνητρα- 

Πιέσεις, Ευκαιρίες και Εκλογίκευση. Τέλος, ο ελεγκτής αξιολογεί τους κινδύνους 

ουσιαστικής παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων λόγω απάτης και 

λαμβάνει τις ενδεικνυόμενες αποφάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των 

κινδύνων. Οι δύο ενότητες που ακολουθούν παρέχουν αναλυτικότερες 

πληροφορίες για την ανίχνευση και τη διερεύνηση της απάτης. 

6.7.1Η Ανίχνευση της Λογιστικής Απάτης 

 

Η ανίχνευση της απάτης έχει ως σκοπό την αναγνώριση ενδείξεων απάτης ι-

κανών να στοιχειοθετήσουν μια πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση. Αυτές οι 

ενδείξεις μπορεί να ανακύψουν ως αποτέλεσμα των ελέγχων που έχει καθιερώσει 

η διοίκηση, των δοκιμασιών που διενεργούν οι εσωτερικοί ελεγκτές και από 

άλλες πηγές εντός και εκτός της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

Κατά τη διενέργεια των ελεγκτικών του εργασιών ο ελεγκτής για να είναι σε θέση 

να ανιχνεύσει την απάτη θα πρέπει να 

1. Έχει επαρκείς γνώσεις για θέματα απάτης έτσι ώστε να είναι σε θέση να α-

ναγνωρίζει τις ενδείξεις διάπραξης απάτης. Ο ελεγκτής θα πρέπει να 

γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της πιθανής απάτης, τις τεχνικές που είναι 
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δυνατόν να χρησιμοποιηθούν συνήθως για την διάπραξη απάτης και τους 

συγκεκριμένους τύπους απάτης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 

που ελέγχονται 

2. Είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει περιπτώσεις πρόσφορες για 

απατηλή συμπεριφορά. Οι ελεγκτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η 

παρουσία περισσοτέρων από μιας ενδείξεων ταυτόχρονα αυξάνει την 

πιθανότητα ότι η απάτη μπορεί να έχει διαπραχθεί 

3. Αξιολογεί τις ενδείξεις για πιθανή απάτη και να αποφασίζει αν είναι απα-

ραίτητη η σε βάθος έρευνα 

4. Ειδοποιεί τα καθ’ ύλη αρμόδια όργανα μέσα στην επιχείρηση για την 

τυχόν ύπαρξη αρκετών ενδείξεων διάπραξης απάτης και για τη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων
22

 

6.7.2Η Διερεύνηση της Απάτης 

 

Η διερεύνηση απάτης περιλαμβάνει την εκτέλεση εκτεταμένων διαδικασιών 

ελέγχου απαραίτητων για την εξακρίβωση αν η απάτη έχει διαπραχθεί, όπως 

διαφαίνεται από τις υπάρχουσες ενδείξεις. Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση 

επαρκούς αποδεικτικού υλικού σχετικά με συγκεκριμένες διαστάσεις της απάτης 

που αποκαλύφθηκε. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι δικηγόροι, το προσωπικό που 

είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια και άλλοι ειδικοί από το εσωτερικό ή το 

εξωτερικό περιβάλλον της ελεγχόμενης επιχείρησης είναι άτομα τα οποία 

συνήθως διενεργούν ή συμμετέχουν στην έρευνα για την διερεύνηση και τη 

στοιχειοθέτηση της απάτης. 

Κατά την πραγματοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών διερεύνησης της απάτης 

ο ελεγκτής ή ο εσωτερικός ελεγκτής της ελεγχόμενης επιχείρησης θα πρέπει 

A. Να εκτιμήσει το επίπεδο και την έκταση της πολυπλοκότητας της απάτης 

μέσα στον οργανισμό 

B. Να καθορίσει τη γνώση, τις ικανότητες, και την πειθαρχία που είναι 

απαραίτητη για την αποτελεσματική διενέργεια της έρευνας. Να εκτιμήσει 

τη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων, που κρίνονται απαραίτητα, 

                                                           
22

 Καζαντζής Χ. ,Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, 2006 ,Business Plus 
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για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των διενεργούντων την έρευνα από 

τυχόν παρεμβάσεις των εμπλεκόμενων στην απάτη προσώπων ή φορέων 

C. Να σχεδιάσει τις κατάλληλες διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

προκειμένου να εντοπιστούν οι αυτουργοί της απάτης, η έκταση της 

απάτης, οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και τα αίτια της απάτης 

D. Να συντονίσει τις δραστηριότητες της διοίκησης, των νομικών 

συμβούλων και άλλων ειδικών που είναι απαραίτητοι για την έρευνα της 

απάτης 

E. Να είναι ενήμερος των δικαιωμάτων που έχουν αυτοί που διαπιστώνεται 

ότι έχουν διαπράξει απάτη στα πλαίσια και της φήμης του ίδιου του 

οργανισμού
23

 

6.8Το Επαγγελματικό Πρότυπο 280: «Περί Προσήκουσας 

Επαγγελματικής Επιμέλειας Εσωτερικών Ελεγκτών σε Θέματα 

Απάτης». 

 

Το Επαγγελματικό Πρότυπο 280 περί προσήκουσας επαγγελματικής 

επιμέλειας των εσωτερικών ελεγκτών μας δίνει μια εκτενή εικόνα για το θέμα της 

απάτης και των υποχρεώσεων των εσωτερικών ελεγκτών για την ανίχνευση και 

αντιμετώπισή της . Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο η διάπραξη απάτης 

περιλαμβάνει και μια σειρά παρατυπιών που χαρακτηρίζονται από σκόπιμη 

εξαπάτηση
24

 

Για την ευθύνη των εσωτερικών ελεγκτών και την αποτροπή της απάτης το 

Πρότυπο αναφέρει τα εξής
25

 

I. Από την στιγμή που λαμβάνει χώρα απάτη, ο βασικότερος μηχανισμός 

αποτροπής είναι αυτός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την 

ύπαρξη του οποίου έχει ευθύνη η διοίκηση 

                                                           
23

 Καζαντζής Χ. ,Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, 2006 ,Business Plus 
 
24

 Coram P., Ferguson C., “The value of internal auditing in fraud detection”, Moroney R. 2006 
 
25

 Chaney C., Kim G., 2007, “The Integrated Auditor” 
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II. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης που πραγματοποιούν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου μπορεί να ανιχνευτεί και να 

αποτραπεί μια απάτη. 

Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου καθήκοντος θα πρέπει να 

προσδιορίζεται εάν 

a. Το οργανωτικό περιβάλλον ενθαρρύνει τον σκοπό των συστημάτων 

ελέγχου 

b. Έχουν τεθεί ρεαλιστικοί οργανωτικοί στόχοι και αντικειμενικοί σκοποί 

c. Υπάρχουν γραπτές πολιτικές αναφορικά με την απαγόρευση 

δραστηριοτήτων και ενεργειών που ορίζονται ως παραβάσεις 

d. Έχουν καθιερωθεί οι κατάλληλες πολιτικές εξουσιοδότησης για τις 

συναλλαγές 

Όσον αφορά την αποκάλυψη της απάτης από τον εσωτερικό ελεγκτή το Πρότυπο 

αναφέρει ως εξής 

 Η ανακάλυψη της απάτης μπορεί να αποκαλυφθεί μέσω δεικτών απάτης 

κατάλληλων για να δικαιολογήσουν την εισήγηση μιας διερεύνησης. Οι 

συγκεκριμένοι δείκτες είναι δυνατόν να προκύπτουν είτε από τα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου είτε από εξωτερικές πηγές  

Κατά την διεξαγωγή των διερευνήσεων απάτης οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει 

1. Να είναι ενήμεροι για την έκταση της απάτης και της ευθύνης των 

εμπλεκομένων όπως επίσης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για 

την σωστή αντιμετώπιση παραπλανητικών πληροφοριών  

2. Να καθορίζουν τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν κατά την 

προσπάθεια εξακρίβωσης των στοιχείων των δραστών, της έκτασης της 

απάτης αλλά και των τεχνικών που εφαρμόστηκαν 

3. Να υπάρχει συνεννόηση και συντονισμός κινήσεων μεταξύ εσωτερικών 

ελεγκτών και διοικητικών στελεχών ,νομικού συμβούλου αλλά και των 

λοιπών ειδικών κατά την πορεία της διερεύνησης 

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης απάτης οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει 

να αξιολογούν τα γεγονότα που γνωρίζουν ούτως ώστε 
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 Να ισχυροποιήσουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου με βάση τις ήδη 

υπάρχουσες αδυναμίες του. 

 Να ορίσουν δοκιμασίες ελέγχου οι οποίες θα συμβάλουν στην αποκάλυψη 

παρόμοιων ειδών απάτης στο μέλλον 

 Να τηρήσουν το καθήκον τους για ανανέωση και συνεχή επάρκεια 

γνώσεων της απάτης που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν 

μελλοντικές ενδείξεις απάτης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

7.1Σκάνδαλο  ENRON 

 

7.1.1Εισαγωγή 

 

Το σκάνδαλο της Enron  είναι ένα παγκοσμίως γνωστό οικονομικό σκάνδαλο το 

οποίο τάραξε τα νερά της αμερικάνικης αγοράς και στο οποίο είχαμε την άμεση 

ανάμειξη της ελεγκτικής εταιρείας Arthur Andersen. Η Enron ήταν το αποτέλεσμα 

της συγχώνευσης της Houston Natural Gas με την InterNorth to 1985. 

Εκμεταλλεύτηκε με άριστο τρόπο την απελευθέρωση της αγοράς του ενεργειακού 

χώρου και μετά από 15 χρόνια θεωρούνταν ένας κολοσσός του χώρου παγκοσμίως, ο 

οποίος αριθμούσε 21.000 εργαζόμενους και έσοδα που ξεπερνούσαν τα 100 δις 

δολάρια. Η αποκάλυψη μιας σειράς σκανδάλων οι οποίες αναφέρονταν στις 

αμφιλεγόμενες λογιστικές εφαρμογές της εταιρίας κατά το 1990 επέφεραν την  

κατάρρευση της Enron τον Νοέμβριο του 2001. Παρά την προσπάθεια διάσωσής της 

από την Dynegy, η οποία ήταν εταιρεία του ίδιου χώρου, η Enron συνέχισε την 

πτωτική της πορεία ώσπου και κήρυξε πτώχευση στις 2 Δεκεμβρίου 2001. 

Κατά τη διάρκεια αποκάλυψης του σκανδάλου η αξία των μετοχών της έκανε 

βουτιά και από τα 90.00 $ ανά μετοχή σε λιγότερο από 50 $ ανά μετοχή. Η 

κατακόρυφη βουτιά που σημείωσε η Enron ήταν αποτέλεσμα της αποκάλυψης ότι 

πολλά από τα κέρδη και τα έσοδά της προέκυπταν από συμφωνίες που είχε συνάψει 

με οντότητες ειδικού σκοπού αλλά και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Απόρροια 

αυτών ήταν ένα μεγάλο μέρος των χρεών της εταιρείας να μην εμφανίζονταν στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ταυτόχρονα ένας ακόμα λόγος που οδήγησε στην 

πτώχευση της εταιρείας ήταν η επιθυμία των στελεχών της για επίτευξη κέρδους και 

επιθυμητών τιμών μετοχής.
26

 

                                                           
26

 Arthur Gudikunst, (April 2003), Enron- A study of failures Who, How, Why 
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Υπαίτια στο συγκεκριμένο σκάνδαλο θεωρήθηκε και η Arthur Andersen η 

οποία  αποτελούσε μέχρι και τότε μία από τις πέντε κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες 

και κατάρρευσε μαζί με την Enron. 

. 

7.1.2Το Ιστορικό Πλαίσιο της Εταιρείας 

 

Μετά από νομοθετική ρύθμιση που πέρασε το Κογκρέσο των Η.Π.Α. υπήρξε 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πράγμα το οποίο εκμεταλλεύτηκαν 

εταιρείες όπως η Enron, ενώ η μεταβλητότητα των τιμών εξαιτίας του ανταγωνισμού 

που υπήρχε προκαλούσε την αντίδραση παραγωγών και τοπικών διοικήσεων.
27

 

To 1999 o Πρόεδρος και Γενικός διευθυντής Παραγωγής Jeffrey Skilling 

αναφέρει ότι η εταιρεία δεν χρειαζόταν πραγματικά στοιχεία στην κατοχή της. H 

Enron εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο χονδρεμπόριο αερίου και ενέργειας εκείνη την 

εποχή. Η απεικόνιση των προβλεπόμενων μελλοντικών κερδών απευθείας στα 

λογιστικά της βιβλία και ο παράλληλος κίνδυνος για απώλεια οδήγησαν στο 

συμπέρασμα ότι μια πιθανή πτώση της εταιρείας θα αποτελούσε ένα φαινόμενο 

ντόμινο. 

Στα μέσα του Ιουλίου 2001 ανακοινώθηκαν κέρδη 50.1 δις δολάρια, τα οποία 

ήταν τριπλάσια από αυτά που σημειώθηκαν στις αρχές του Ιανουαρίου του ίδιου 

έτους , διαψεύδοντας έτσι τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατά 3 σεντς ανά μετοχή. 
28

 

 

7.1.3Η Πορεία προς την Πτώχευση 

 

Στις 17 Οκτωβρίου 2001 ανακοινώνεται, ότι τα αρνητικά αποτελέσματα του 

τριμήνου ήταν απόρροια μιας απρόσμενης χρέωσης που υπέστη, ποσού μεγαλύτερου 

του 1 δις δολαρίων. Η Enron έσπευσε να καθησυχάσει τους επενδυτές που είχαν 

                                                           
27

 Gerth, Jeff, Marko, and Richard A. Oppel Jr. "Regulators struggle with a marketplace created by 
Enron.(Statistical Data Included)." The New York Times (Nov 10, 2001 
 
28

 "Enron net rose 40% in quarter." The New York Times (July 13,2001 
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εκδηλώσει σημάδια έντονης ανησυχίας ότι η διευρυμένη μονάδα από μόνη της άξιζε 

34 δις δολάρια κάτι το οποίο πλέον αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία. 

Στις 27 Οκτωβρίου 2001 η τιμή της μετοχής πέφτει και η εταιρεία που 

προσπαθεί να κρατήσει τους επενδυτές μακριά από ανησυχίες σχετικά με το απόθεμα 

ρευστών της εταιρείας ,επιχειρεί την επαναγορά όλων των εμπορικών χρεογράφων 

που αποτιμήθηκαν σε περίπου $3,3 δισεκατομμύρια,. Η Enron χρηματοδότησε την 

επαναγορά εξαντλώντας όλα τα περιθώρια πίστωσης που διέθετε σε διάφορες 

τράπεζες. Παρότι η πιστοληπτική της ικανότητα χαρακτηριζόταν ακόμη BBB, οι 

ομολογίες της συναλλάσσονταν σε επίπεδα σχετικά πιο χαμηλά, καθιστώντας μια 

μελλοντική τους πώληση προβληματική.
29

 

Το μέγεθος της Enron δημιουργούσε μεγάλη ανησυχία για τις επιπτώσεις που 

θα επέφερε μια πιθανή κατάρρευσή της. Τα στελέχη της Enron παρέμεναν σιωπηλά 

και δέχονταν ερωτήσεις μόνο σε γραπτή μορφή. 

Τον Νοέμβριο γίνεται γνωστό πως η διοίκηση της Enron είχε άμεση ανάγκη 

για νέες επενδύσεις ή ακόμη και μία επί τόπου εξαγορά. Όλες οι προσπάθειες όμως 

έπεφταν στο κενό  με αποτέλεσμα οι μετοχές της να συναλλάσσονται πλέον στα 7 $. 

Κάπου εκεί έκανε την εμφάνιση της η εταιρεία Dynegy στην οποία θεώρησαν πως η 

αγορά της Enron προσφερόταν σε τιμή ευκαιρίας. Υποχρέωση της Dynegy ήταν 

επίσης και η ανάληψη του ύψους 13 δις χρέους της εταιρείας όπως και οποιουδήποτε 

άλλου εμφανιζόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η συμφωνία τελικά επιβεβαιώθηκε στις 8 

Νοεμβρίου 2001.
30

 

Στις 9 Νοεμβρίου 2001 ανακαλύφθηκε μια μεγάλη διόρθωση επί των κερδών 

της Enron με μία μείωση περίπου 591 εκατ. Δολάρια στα δηλωθέντα έσοδα των ετών 

1997 – 2000. Το αποτέλεσμα των διορθώσεων ήταν ο εκμηδενισμός των κερδών της 

                                                           
29

 Norris, Floyd. "Enron taps all its credit lines to buy back $3.3 billion of debt." The New York Times 
(Oct 27, 2001 
 
30

 Oppel, Richard A., Jr, and Andrew Ross Sorkin. "Enron looks for investors, but finds them skittish; 
concern grows on energy trader's future." The New York Times (Nov 7, 2001 
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χρήσης 1997 και την εμφάνιση σημαντικών απωλειών στα επόμενα χρόνια, παρόλα 

αυτά το ενδιαφέρον της Dynegy δεν ατόνησε.
31

 
32

 

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε μετά την γνωστοποίηση πως ο Lay, με την 

"κουρελιασμένη φήμη" περίμενε να λάβει $60 εκατομμύρια ως αποζημίωση για την 

απώλεια της διοίκησης της Enron λόγω της συγχώνευσης  με την Dynegy την ίδια 

στιγμή που πολλοί υπάλληλοι της Enron είχαν δει τους συνταξιοδοτικούς τους 

λογαριασμούς , οι οποίοι βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στο μετοχικό κεφάλαιο που 

αποδεκατίστηκε όταν η τιμή της μετοχής υποχώρησε κατά 90% μέσα στο έτος να 

αχρηστεύονται.
33

 
34

 

Ο Watson ενημέρωσε τους  επενδυτές πως πλέον γνώριζε την πραγματική 

φύση της διοίκησης της Enron, λέγοντας πως "Έχει ξεκαθαριστεί πλέον πως δεν 

υπάρχει άλλος σκελετός στην ντουλάπα. Εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, 

πρόκειται για μια φαινομενικά καλή συμφωνία". Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση 

πως ο ενεργειακός κλάδος της Enron μπορεί να υπερκαλύψει  το τίμημα που 

προσέφερε η Dynegy για ολόκληρη την εταιρεία.
35

 

7.1.4Συμμετοχές 

 

H Enron δεν συμμορφώθηκε με τα Αμερικάνικα Λογιστικά πρότυπα τα οποία 

αναφέρουν πως μια εταιρεία είναι υποχρεούται να εμφανίζει την εύλογη αξία των 

συμμετοχών της σε ποσοστό 10% και να την προσαυξάνει με τα κέρδη και στις δικές 

της συμμετοχές σε κέρδη από θυγατρικές εταιρείες εξορύξεων πετρελαικών 

κοιτασμάτων και διαφόρων ενεργειακών πόρων ακολουθούσε δικές τις τακτικές της 

                                                           
31

 Oppel, Richard A., Jr, and Andrew Ross Sorkin. "Dynegy is said to be near to acquiring Enron for $8 
billion." The New York Times (Nov 8, 2001 
 
32

  Oppel, Richard A., Jr, and Andrew Ross Sorkin. "Enron admits to overstating profits by about $600 
million.(over last 5 years)." The New York Times (Nov 9, 2001 
 
33

 Oppel, Richard A., Jr, and Floyd Norris. "Enron chief will give up severance.(Kenneth L. Lay to give 
up $60.6 million in severance to show he will not profit from merger with Dynegy Inc.)." The New York 
Times (Nov 14, 2001 
 
34

  Oppel, Richard A., Jr. "Employees' retirement plan is a victim as Enron tumbles." The New York 
Times (Nov 22, 2001 
 
35

Norris, Floyd. "Gas pipeline is prominent as Dynegy seeks Enron." The New York Times (Nov 13, 
2001 
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οποίες η ελεγκτική εταιρεία Arthur Anderrsen αποσιώπησε. Επίσης δεν υπήρχε 

έλεγχος ούτε των θυγατρικών εταιρειών ώστε να μπορούν να επιβεβαιωθούν τα 

νούμερα που εμφάνιζε η Enron, η οποία δεδομένου ότι εμφάνιζε στα λογιστικά της 

βιβλία μεγάλα κέρδη προέβαινε και σε διανομή κερδών διακυβεύοντας έτσι και την 

θέση των πιστωτών της. 

7.1.5Συνταξιοδοτικό Ταμείο 

 

Οι λανθασμένοι χειρισμοί της εταιρείας είχαν επίσης ως αποτέλεσμα και την 

κατάρρευση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού προγράμματος, καθώς οι 

εισφορές των εργαζομένων για ασφαλιστική κάλυψη πήγαιναν στο μετοχικό 

κεφάλαιο το οποίο και χάθηκε. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επενδυτές της Enron 

με την κατάρρευση της εταιρείας έχασαν τις αποταμιεύσεις τους και τις συντάξεις 

τους 

7.1.6Η Ελεγκτική Εταιρεία 

 

 

Ο εξωτερικός ελεγκτής της Enron για 12 χρόνια ήταν η Arthur Andersen η 

οποία προφανώς και ήταν υπεύθυνη στις χρήσεις 1997-2001 όπου και ενέκρινε τα 

παραποιημένα αποτέσματα αυτής. Στην ελεγκτική εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 

500000 δολαρίων από το ομοσπονδιακό δικαστήριο όπως επίσης αναγκάστηκε σε 

5ετή επιτήρηση εξαιτίας της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης με την καταστροφή εκ 

μέρους της χιλιάδων εγγράφων που θα αποτελούσαν στοιχεία για την υπόθεση. 

Επίσης ήρθε αντιμέτωποι με πολλές αγωγές από τους πληγέντες της εν λόγω 

υπόθεσης. 

Η απόφαση της εφέσεως με την οποία αποσύρθηκαν οι κατηγορίες δεν 

άλλαξαν την μοίρα της ελεγκτικής εταιρείας η οποία οδηγήθηκε στην κατάρρευση, 

καθώς εκτός από την λογική δυσπιστία των πελατών η Andersen είχε να 

αντιμετωπίσει και την ακύρωση του σχεδίου εξαγοράς της από την Delloitte & 

Touche. Το έως άλλοτε υψηλό κύρος της ελεγκτικής που αποτελούσε μέχρι τότε μία 

εκ των πέντε μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών καταρρακώθηκε με αποτέλεσμα να 

φτάσει το τέλος και γιαυτήν λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου.  
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Η πτώση της Arthur Andersen έφερε στην επιφάνεια τα αποτελέσματα της 

σύγκρουσης συμφερόντων που υπάρχουν όταν ένας ελεγκτής (ή στην προκειμένη 

περίπτωση ελεγκτική εταιρεία) αναλαμβάνει και άλλους ρόλους μέσα σε μια εταιρεία 

πέρα από τον καθαρά ελεγκτικό, η συγκεκριμένη εταιρεία προσέφερε επίσης και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στην προσπάθεια της Enron να παρουσιαστεί πιο 

δελεαστική στους επενδυτές εφαρμόζοντας μάλιστα πολλές φορές παράνομα μέσα. 

 

7.2Σκάνδαλο  WorldCom 

7.2.1Εισαγωγή 

 

Η Worldcom είναι η πρωταγωνίστρια της μεγαλύτερης χρεοκοπίας στην 

ιστορία της Αμερικής. Ήταν μια από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις στον χώρο της 

τηλεπικοινωνίας την δεκαετία του 90. 

Μετά την αποκάλυψη της απόκρυψης των αποτελεσμάτων του 2001 και του 

π΄ρωτου τριμήνου του 2002 ο οικονομικός διευθυντής της Scott Salivan απολύθηκε 

ως υπεύθυνος.  Η Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγόρας χαρακτήρισε αυτή την 

απάτη πρωτοφανή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε έρευνα στα λογιστικά 

πρακτικά της εταιρείας. Συνέπεια αυτού ήταν η τιμή της μετοχής της εταιρείας να 

κατρακυλήσει . 

7.2.2Το Ιστορικό της Υπόθεσης 

 

Με την κατηγορία της παρουσίασης ψευδών οικονομικών στοιχείων το FBI 

συνέλαβε τους Scott Salivan και Davi Mayers τον Αύγουστο του 2002. Σύμφωνα με 

τον Αμερικανό υπουργό δικαιοσύνης John Askroft εάν και εφόσον η δικαιοσύνη τους 

έκρινε ενόχους θα αντιμετώπιζαν ποινή φυλάκισης έως και 65 χρόνια. Με αυτό τον 

τρόπο η Αμερικανική κυβέρνηση θέλησε να κάνει μια επίδειξη ισχύος και μηδενικής 

ανοχής σε ζητήματα απάτης ώστε να διώξει από πάνω της τις σκιές ανοχής για τις 

οποίες είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν. 
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Μετά την αποκάλυψη της απάτης η εταιρεία οδηγήθηκε σε επανέκδοση των 

αποτελεσμάτων της για το πεντάμηνο της διαφθοράς. Αν δεν λαμβάνονταν υπόψη οι 

κρυφές δαπάνες, τότε η εταιρεία θα σημείωνε κέρδη 1,4 δις δολάρια το 2001 και 130 

εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2002. Τα χρέη της εταιρείας όμως υπερέβαιναν 

τα 30 δις δολάρια και όποια προσπάθεια για αποφυγή της χρεοκοπίας φαινόταν 

μάταιη. 

Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η ανάμειξη της  Αrthur Andersen και σε αυτό 

το σκάνδαλο μετά από αυτό της Enron το οποίο ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την 

ίδια. Όποια προσπάθεια διάψευσης της συμμετοχής της δεν έγινε πιστευτή καθώς 

ήταν η υπεύθυνη για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας. 

Όπως και στο σκάνδαλο με την Enron έτσι και σε αυτό της Worldcom οι 

εργαζόμενοι επλήγησαν σημαντικά, καθώς το 28% των υπαλλήλων απολύθηκε 

άμεσα. 

Τελικώς η Worldcom κήρυξε πτώχευση μετά την αδυναμία διαχείρισης του 

χρέους της το οποίο πλέον έφτανε τα 41 δις δολαρια. Το ενεργητικό της είχε 

εκτιμηθεί στα 107 δις το οποίο ξεπερνούσε αυτό της Enron και την κατέταξε στην ως 

την μεγαλύτερη χρεοκοπία. 

 

7.3Ο Νόμος Sarbanes – Oxley 

 

Ο νόμος Sarbanes – Oxley (Sarbanes – Oxley Act) ψηφίστηκε το Ιούλιο του 

2002 στις ΗΠΑ και ήταν η απάντηση σε μια σειρά εταιρικών και λογιστικών 

σκανδάλων, όπως της ENRON και της Worldcom είδαμε πιο πάνω. Δημιουργοί του 

ήταν ο γερουσιαστής Paul Sarbanes και ο αντιπρόσωπος Michael Oxley από τους 

οποίους πήρε και το όνομά του. 

Ο συγκεκριμένος Νόμος υπογραμμίζει την σημασία του πληροφοριακού 

περιεχομένου των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων καθώς και της 

χρηματοοικονομικής ενημέρωσης των επενδυτών αναφορικά με την αποδοτικότητα 

των επιχειρήσεων και τις προοπτικές αυτών, αφού η ύπαρξη ποιότητας και 
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αξιοπιστίας στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι απαραίτητη για την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς.
36

 

Στόχος του νόμου Sarbanes – Oxley είναι η εξάλειψη των παραγόντων που 

έχουν ως αποτέλεσμα την απεικόνιση των φαινομένων εξαπάτησης του επενδυτικού 

κοινού μέσα από τον αυστηρό έλεγχο των επιτροπών λογιστικού ελέγχου, την 

ανεξαρτησία των λογιστών ελεγκτών, την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της 

διαχείρισης των κινδύνων και τέλος της επιβολής ποινών που θα αποτρέπουν 

αξιόποινες και καιροσκοπικές συμπεριφορές. 

Οι πέντε κύριοι στόχοι του Νόμου Sarbanes – Oxley είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών εταιριών. 

2. Η βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

3. Η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης. 

4. Η βελτίωση της αντικειμενικότητας των ερευνών. 

5. Η ενίσχυση της επιβολής των ομοσπονδιακών νόμων (federal security laws) 

Τα βασικά σημεία του Νόμου Sarbanes – Oxley είναι τα ακόλουθα:
37

 

 Τις επιτροπές ελέγχου (Audit Committees) θα τις απαρτίζουν ανεξάρτητα 

μέλη του Δ.Σ.. .Θα υπόκεινται σε νέες διατάξεις σχετικά με τον διορισμό των 

ελεγκτών, τις απολαβές αλλά και την επίβλεψή τους. Για παράδειγμα, οι 

ελεγκτές που διενεργούν έλεγχο σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση 

απαγορεύεται να έχουν και μη ελεγκτικό ρόλο σε αυτή.  

 Οι Γενικοί (CEO) και οι Οικονομικοί (CFO) Διευθυντές των επιχειρήσεων 

είναι υποχρεωμένοι  να πιστοποιούν εγγράφως σε κάθε ένα δελτίο το οποίο 

περιλαμβάνει οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλεται στην Επιτροπή 

                                                           
36

 Σούγιαννης Θ. και Oltheten Ε.(2004) «Ο νόμος Sarbanes-Oxley και τα εταιρικά 
σκάνδαλα».Συνεργασία ALBA-Οικονομικού ταχυδρόμου 
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Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (εκτός ορισμένων περιπτώσεων), την ακρίβεια των 

οικονομικών πληροφοριών που αναφέρονται στο δελτίο αλλά και την 

επάρκεια των σχετικών διαδικασιών και ελέγχων διαφάνειας της μονάδας 

τους. 

 Απαγορεύεται πλέον στις εισηγμένες επιχειρήσεις η χορήγηση δανείων στα 

στελέχη τους ή στα μέλη του Δ.Σ. εκτός εξαιρέσεων  Επίσης, τα ήδη 

υπάρχοντα δάνεια προς τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να αυξηθούν, να 

τροποποιηθούν ή και να ανανεωθούν. 

 Όσοι διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την πορεία της εταιρείας θα πρέπει 

να ενημερώνουν για τυχόν συναλλαγές σε μετοχές των εταιριών τους εντός 

δύο ημερών μετά την ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής. 

 Μετά από απαίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι επιπλέον πληροφορίες 

που υπάρχουν για την περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης της εταιρείας θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα. 

 Κάθε ετήσιο δελτίο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά των 

ΗΠΑ και περιλαμβάνει οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει να περιέχει και 

γνωστοποιήσεις για όλες τις σημαντικές διορθώσεις που πραγματοποιούνται 

από τους ορκωτούς ελεγκτές. 

 Πλέον η παραποίηση ή καταστροφή αρχείων με πρόθεση την παρεμπόδιση 

της διενέργειας ελέγχων και η εκούσια μη διατήρηση όλων των αρχείων από 

ορκωτό λογιστή θεωρείται κακούργημα. 

Το Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) είναι ένα 

ανεξάρτητο όργανο ελέγχου και επίβλεψης των ελεγκτικών εταιρειών. Το PCAOB 

μπορεί να ελεγχθεί μόνο από την Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιέχει 

νόμους και κανόνες οι οποίοι επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ελεγκτικής 

βιομηχανίας, όπως ελεγκτικά πρότυπα και διαδικασίες, πρακτικές των ελεγκτικών 

εταιριών και λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου. Έχει επίσης την δυνατότητα 
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επιβολής πειθαρχικών ποινών σε ελεγκτικές εταιρείες και η γενικότερη ισχύς του το 

έχει κάνει να αναφέρεται ως σύγχρονος νομοθέτης .
38

 

 

7.4Οι Συνέπειες του Νόμου Sarbanes – Oxley 

 

Υπάρχουν πολλές αναφορές για την ωφέλεια του συγκεκριμένου Νόμου , ο οποίος 

επηρεάζει και τις επιχειρήσεις αλλά και τις λειτουργία των αγορών και έχει 

λειτουργήσει καθυσηχαστικά για το επενδυτικό κοινό. 

     Οι τέσσερις διαφορετικές περιοχές που επηρεάζει ο Νόμος σύμφωνα με τους 

Ninck, Netter και Yang (2007) είναι οι ακόλουθες:
39

 

 Η ψήφιση του νέου Νόμου έφερε μια θετική αντίδραση στις αγορές 

 Ο Νόμος έχει επιδράσει σημαντικά στα κόστη εισαγωγής στο χρηματιστήριο 

για τις αμερικάνικες εταιρίες 

 Ο Νόμος έχει επιδράσει σημαντικά στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

 Ο Νόμος έχει επιδράσει σημαντικά στους εξωτερικούς ελεγκτές 

 

Ο νόμος Sarbanes – Oxley έχει προκαλέσει την αύξηση του κόστους των εταιρικών 

συμβουλίων και των αποδοχών των διευθυντών. Επίσης οι επιτροπές ελέγχου των 

επιχειρήσεων καλούνε συνεδριάσεις πολύ συχνότερα από ότι έπρατταν πριν την 

εφαρμογή του νόμου. Τέλος είναι ξεκάθαρο πως τα διοικητικά συμβούλια των 

επιχειρήσεων απολαμβάνουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και πλέον υπάρχει ευδιάκριτος 

διαχωρισμός της θέσης του γενικού διευθυντή και του προέδρου μιας επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Τα λογιστικά σκάνδαλα των τελευταίων χρόνων αφύπνισαν την ελεγκτική 

κοινότητα η οποία, διερεύνησε τις πρακτικές παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και προσπάθησε να 

επαναπροσδιορίσει τους ρόλους και τις ευθύνες του εσωτερικού ελεγκτή. Η 

αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι προφανής από τις ατέλειες και τις 

αδυναμίες που διακρίνουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Δείγμα των αδυναμιών είναι τα 

λάθη που οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης ικανότητας όπως κλοπές απάτες 

και ατασθαλίες. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο από την συνεχώς αυξανόμενη τάση 

των διοικήσεων να εμφανίζουν παραποιημένη εικόνα των οικονομικών καταστάσεων, 

είτε για προσωπικούς είτε για εταιρικούς λόγους. 

 

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της λογιστικής απάτης είναι η πρόληψή 

της ,η οποία στηρίζεται στον ισχυρό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις αποτυχίας μεγάλης επιχείρησης κεντρικό ρόλο έχει η 

αποτυχία του εσωτερικού συστήματος ελέγχου για εντοπισμό της 

χρηματοοικονομικής απάτης. 

 

Ένα σημαντικό βήμα για την βελτίωση των υπηρεσιών του εσωτερικού 

ελέγχου είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών 

προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκρουση των ρόλων τους με άλλους μέσα στην 

εταιρεία. Σε πολλές περιπτώσεις οι εσωτερικοί ελεγκτές εργάζονται στενά με την 

εσωτερική διοίκηση. Αυτή η σχέση μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για την 

αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία του ελεγκτή. 

Επίσης είναι σημαντικό οι ελεγκτές να ακολουθούν τα ΔΠΕ και να 

ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο ώστε να είναι σε θέση 

οποιαδήποτε στιγμή να αντιμετωπίσουν ένα καινούργιο κίνδυνο. 
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Εκτός από τον εσωτερικό έλεγχο όμως για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού 

αποτελέσματος είναι απαραίτητη η συνειδητοποίηση της ευθύνης που έχουν οι ίδιες 

οι επιχειρήσεις απέναντι στους νόμους και το περιβάλλον τους. 

          

   Μέσα από την παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να φανούν τα τεχνάσματα και οι 

μέθοδοι απάτης και παραποίησης που μπορούν να λάβουν χώρα σε μια 

χρηματοοικονομική επιχείρηση και ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπισή τους από το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Παρόλαυτα η συγκεκριμένη εργασία, όντας 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αυτών των πρακτικών και μεθόδων μας περιορίζει από 

το να αναφέρουμε κάποιες παραπάνω προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. 

  

Βασικό συμπέρασμα της συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

παρότι διαθέτει τα εφόδια να πολεμήσει επαρκώς την παραποίηση και την απάτη στις 

επιχειρήσεις είναι πολλές φορές δέσμιος της ανθρώπινης φύσης των ίδιων των 

ελεγκτών οι οποίοι δεν εκτελούν σωστά το καθήκον τους όπως είδαμε και σε κάποιες 

περιπτώσεις σκανδάλων. 
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