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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών μονάδων 

είναι σύνηθες τα τελευταία χρόνια και οι λογιστικές απάτες που αποκαλύφθηκαν προκάλεσαν 

σοβαρές ανησυχίες για την ακεραιότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Λόγω των έντονων 

ανησυχιών που ανέκυψαν, κατέστη απαραίτητη η δημιουργία καινούργιων νόμων, κανόνων 

και προτύπων, που ενίσχυσαν το ρόλο της Ελεγκτικής. Ο έλεγχος είναι αναγκαίος σε κάθε 

οικονομική μονάδα ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η επιστήμη της Ελεγκτικής και γίνεται 

διαχωρισμός του Εσωτερικού και Εξωτερικού ελέγχου. Επίσης, αναφέρονται οι κυριότεροι 

ελληνικοί και διεθνείς φορείς παρακολούθησης του ελεγκτικού έργου. Ακόμη παρουσιάζεται 

η έννοια της απάτης και αναλύεται το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων. Τέλος, παρουσιάζονται κάποια από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα που 

αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγή στο Θέμα της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Στη σύγχρονη και διαρκώς μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα, ο ρόλος της 

Ελεγκτικής είναι ουσιώδους σημασίας, καθώς τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών μονάδων είναι σύνηθες. Σε 

μια προσπάθεια να ενισχυθεί η διαφάνεια και να εδραιωθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του 

επενδυτικού κοινού και των επιχειρηματιών έχουν θεσπιστεί καινούργιοι νόμοι, κανόνες και 

πρότυπα.  

 Τα εταιρικά σκάνδαλα που ξέσπασαν, προέβαλαν την ανάγκη για ένα οργανωμένο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων και να δρα αποτρεπτικά προς τυχόν καταχρήσεις, ατασθαλίες και 

άλλες απάτες. 

 Ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς κατά τη 

διενέργεια του ελέγχου πρέπει να δρα με ακεραιότητα και αντικειμενικότητα, μέσα από 

κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται στα πρότυπα ελεγκτικής, ώστε η γνώμη του να μη 

θεωρείται αμφιλεγόμενη. 

 

1.2 Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του ρόλου που διαδραματίζει ο 

εσωτερικός ελεγκτής στη λειτουργία της επιχείρησης και η κατανόηση της αξίας και της 

σπουδαιότητας του εσωτερικού ελέγχου με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη 

διοίκηση. Ακόμη, επισημαίνεται η σπουδαιότητα της θέσης του εξωτερικού ελεγκτή στην 

επιχείρηση και η συμμετοχή του στην εύλογη απεικόνιση των γεγονότων στις οικονομικές 

καταστάσεις. Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια οριοθέτησης της λογιστικής απάτης και 

παρουσίασης των κινήτρων που ωθούν στη διάπραξή της καθώς και τα μέτρα πρόληψης και 

αντιμετώπισής της. 
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Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι θεωρούνται: 

 Η παρουσίαση ενός εννοιολογικού πλαισίου αναφορικά με την ελεγκτική. 

 Η παρουσίαση του φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. 

 Η παράθεση των μεθόδων με τις οποίες πραγματοποιείται η παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

1.3 Ερευνητικά Ερωτήματα  

 

Τα λογιστικά σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν στις αρχές του 21
ου

 αιώνα , αμφισβήτησαν την 

αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Το ξέσπασμα αυτών των σκανδάλων 

οδήγησαν στη δημιουργία νέων νόμων και προτύπων, όπως ο νόμος Sarbanes-Oxley, ως μια 

προσπάθεια να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία του ελεγκτικού έργου. Παραμένει 

ωστόσο εύλογο το ερώτημα αν η ύπαρξη των νέων προτύπων αποτελεί πανάκεια στην 

αποτροπή νέων εταιρικών σκανδάλων. 

 Στα πλαίσια αυτής της εργασίας τα ερωτήματα που βρίσκονται υπό εξέταση είναι τα 

ακόλουθα: 

 Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος και ποια η αναγκαιότητα του στις επιχειρήσεις. 

 Ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι εξωτερικοί ελεγκτές στην πορεία μιας επιχείρησης. 

 Πως οριοθετείται η έννοια της λογιστικής απάτης. 

 Ποια είναι τα κίνητρα που ωθούν τις διοικήσεις στην παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

1.4 Δομή της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται σε 8 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται μια 

εισαγωγή στο θέμα της εργασίας, αναλύεται ο σκοπός της καθώς και τα ερωτήματα που θα 

διερευνηθούν. Στη συνέχεια παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η έννοια της Ελεγκτικής, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της 

ελεγκτικής διαδικασίας και παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ελέγχων. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότεροι ελληνικοί και διεθνείς φορείς παρακολούθησης του 
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ελεγκτικού έργου. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου και ο 

σκοπός που εξυπηρετεί καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Στο έκτο κεφάλαιο μελετάται ο Εξωτερικός Έλεγχος ο οποίος συμβάλλει στη μεγέθυνση της 

αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρέχονται στο επενδυτικό κοινό. 

Το έβδομο κεφάλαιο εστιάζει στη Λογιστική Απάτη και στις μεθόδους με τις οποίες 

μπορούν να παραποιηθούν οι οικονομικές καταστάσεις. Τέλος, η ερευνητική μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για τη διαπίστωση της σπουδαιότητας του ελεγκτικού επαγγέλματος είναι η 

μελέτη περίπτωσης. Συνεπώς, το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται σε τρία από τα μεγαλύτερα 

εταιρικά σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια. Αναλύονται οι 

περιπτώσεις των Enron, WorldCom και Lehman Brothers και γίνεται μια χρηματοοικονομική 

ανάλυση των κυριότερων μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Για την ολοκλήρωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν πηγές από βιβλία και άρθρα, ακόμη 

και  νόμοι, εργασίες, διαδικτυακές πηγές που θίγουν θέματα σχετικά με το θέμα που 

πραγματεύεται η παρούσα εργασία. 

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

Εσωτερικού Ελέγχου, Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» παρουσιάζουν τις 

θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος και αναλύουν τις ελεγκτικές 

διαδικασίες από την πλευρά του εσωτερικού, εξωτερικού και φορολογικού ελέγχου. Επίσης, 

παρουσιάζουν τις ελεγκτικές διαδικασίες σε συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών 

στοιχείων, καθώς και σε στοιχείων Καθαρής Θέσης, Υποχρεώσεων αλλά και Εσόδων-

Εξόδων. Ακόμη, παρουσιάζουν και αναλύουν κάποιες από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις 

λογιστικής και ελεγκτικής απάτης που συνέβησαν στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο. 

 Ο Καραμάνης, (2008), στο βιβλίο του «Σύγχρονη Ελεγκτική, Θεωρία και Πρακτική 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα», αναφέρεται στην έννοια της ελεγκτικής και στο 

ελεγκτικό επάγγελμα όπως έχει διαμορφωθεί στον ελληνικό χώρο. Ακόμη, παρουσιάζει τη 

σχέση της εταιρικής διακυβέρνησης με τους ελέγχους και αναφέρεται λεπτομερώς στον 

Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Αναλύει την έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου 

και παρουσιάζει μεθοδολογία διαχείρισής του. Εξηγεί τη φιλοσοφία, το σκοπό, τη σημασία 

και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων στην καθημερινή ελεγκτική πρακτική. Ο έλεγχος προσεγγίζεται ως μια σύνθετη 

διαδραστική διαδικασία συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων και εφαρμογής επαγγελματικής 

κρίσης. 

 Οι Γαγάνης, Ζοπουνίδης, (2008), με το βιβλίο «Αναγνώριση παραποιημένων 

λογιστικών καταστάσεων», αποσκοπούν στην παρουσίαση του κινδύνου της παραποίησης 

λογιστικών καταστάσεων και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου 

για τον έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων.  

Ο Καζαντζής, (2006), ασχολείται με την έννοια και την αναγκαιότητα της ελεγκτικής 

και των ελέγχων. Παρουσιάζει τα ελεγκτικά πρότυπα και διακρίνει τις κατηγορίες των 

ελέγχων και των ελεγκτικών τεκμηρίων. Αναλύει την έννοια του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου και διευκρινίζει τους επιμέρους στόχους του. Επίσης αναφέρει και αναλύει τα 

επαγγελματικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που έχει εκδώσει το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
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Ελεγκτών. Ακόμη ασχολείται με βασικές έννοιες της ελεγκτικής όπως οι ελεγκτικοί κίνδυνοι 

και η νομική ευθύνη των ελεγκτών. Παράλληλα, οριοθετεί την έννοια της απάτης και 

αναφέρει τα κίνητρα που ωθούν στη διάπραξή της. Γίνεται αναφορά στην παραποίηση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων καθώς στα κίνητρα και στις πρακτικές παραποίησης. 

Οι Κάντζος, Χονδράκη, (2006), αναφέρονται στο αντικείμενο της ελεγκτικής με 

παρουσίαση της μεθοδολογίας για την επιτυχή εφαρμογή της. Περιγράφουν τα στάδια του 

ελέγχου και αναλύουν τις ελεγκτικές διαδικασίες. Αναφέρονται στην ευθύνη και στις 

υποχρεώσεις του ορκωτού ελεγκτή και αξιολογούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Επίσης 

αναφέρονται στον έλεγχο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Ο Τσαγκλάγκανος, (2005), στην ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου του «Ελεγκτική», 

περιλαμβάνει το Προεδρικό Διάταγμα 226 με όλες τις τροποποιήσεις του "Περί συστάσεως 

οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και περί των όρων 

εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή" και  

τον Κανονισμό (Κώδικα) Δεοντολογίας των Ορκωτών Ελεγκτών. 

Ο Φίλος, (2004), αναφέρεται στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και σχολιάζει την 

σχέση κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου. Ακόμη αναφέρεται στη σχέση του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου με την εταιρική διακυβέρνηση καθώς και στη σχέση του με την ηθική. 

Με χρήση ερωτηματολογίων, προσπαθεί να εξειδικεύσει τον έλεγχο στις επιμέρους 

λειτουργίες μιας εταιρίας . 

Ο Παπαστάθης, (2003), στο δίτομο βιβλίο του «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις 

Επιχειρήσεις & Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή του», έρχεται να καλύψει με 

επιστημονική επάρκεια τον Εσωτερικό Έλεγχο, και να τον αναδείξει ως μια αναγκαία 

λειτουργία του σύγχρονου management στις επιχειρήσεις. Στον πρώτο τόμο αναπτύσσονται 

οι βασικές έννοιες και οι διακρίσεις του Εσωτερικού Ελέγχου, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες 

των εσωτερικών ελεγκτών και η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, αναφορά 

γίνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς 

και στις σχέσεις των ελεγκτών και των ελεγχομένων και στις σχέσεις των εσωτερικών 

ελεγκτών με τους εξωτερικούς ελεγκτές. Παράλληλα στον πρώτο τόμο παρουσιάζεται η 

ανάλυση των κινδύνων, η μεθοδολογία, οι τεχνικές, καθώς και η διαδικασία ελέγχου σε όλα 

τα στάδιά της. Στο δεύτερο τόμο αναπτύσσονται προγράμματα Εσωτερικού Ελέγχου τα οποία 

βρίσκουν εφαρμογή σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, ικανά να συμβάλλουν στην 

αναβάθμιση του έργου των εσωτερικών ελεγκτών και συγχρόνως να μυήσουν τα διάφορα 

στελέχη των οργανισμών στην ελεγκτική φιλοσοφία. 
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Η ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου του Παπαστάθη, (2014), αναφέρεται στη 

θεωρητική προσέγγιση του Εσωτερικού Ελέγχου, χωρίς να παραλείπεται η πρακτική του 

διάσταση. Γίνεται αναφορά στις σύγχρονες τεχνικές, μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές 

διενέργειας Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων. Το δεύτερο μέρος 

του βιβλίου αναπτύσσει 47 προγράμματα ελέγχου τα οποία αφορούν επιμέρους 

δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Το Βιβλίο έχει στόχο να κάνει ξεκάθαρα τα 

όρια, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο των 

Διεθνών Προτύπων, καθώς και να αναβαθμίσει το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή 

σύμφωνα με την σύγχρονη αντίληψη διακυβέρνησης. Στο Βιβλίο περιλαμβάνεται σειρά 

καινοτόμων και συνάμα πρακτικών βημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, που η εφαρμογή τους θα 

δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες Εσωτερικούς Ελεγκτές να συμβάλουν στην 

καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και την αναβάθμιση του Συστήματος Διακυβέρνησης, που 

είναι το ζητούμενο σε κάθε Διοίκηση. 

Οι Porter et al., (2003),  στο βιβλίο Principles of external auditing, παρουσιάζουν την 

έννοια και τις αρχές του εξωτερικού ελέγχου. Παρουσιάζουν τις αρχές της ελεγκτικής 

διαδικασίας και την διαδικασία του ελέγχου. Αναφέρονται στην εξασφάλιση της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή, στη νομική ευθύνη και στα επαγγελματικά καθήκοντα του. 

Ακόμη ασχολούνται με βασικές έννοιες τις ελεγκτικής όπως ο ελεγκτικός κίνδυνος, ο έλεγχος 

ποιότητας, και τα πληροφοριακά συστήματα ελέγχου. 

Κάθε αναφορά που γίνεται σε Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου τεκμηριώνεται σύμφωνα με 

το Εγχειρίδιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Προτύπων Δικλίδων Ποιότητας (Handbook Of 

International Standards Of Auditing And Quality Control) της I.F.AC. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο νόμο Sarbanes – Oxley, ο οποίος θεσπίστηκε 

το 2002, προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική διακυβέρνηση και να αποκαταστήσει την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών που είχε κλονιστεί από μια σειρά λογιστικών σκανδάλων στην 

αγορά των ΗΠΑ. Το σύμφωνο περιέχει 11 ενότητες, μία εκ των οποίων αναφέρεται στις 

συνθήκες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την καλύτερη εποπτεία των ελεγκτών. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της να 

αντιμετωπίζει τραπεζικά θέματα εποπτείας, έχει εκδώσει ενιαίους κανόνες εποπτείας και 

διαχείρισης κινδύνων διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Τα πλαίσια αυτά θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών. 

Ένα σύστημα αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου είναι κρίσιμο συστατικό της διοίκησης 

μιας τράπεζας και μπορεί να βοηθήσει ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι των τραπεζών θα 

εκπληρωθούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στη σύγχρονη και διαρκώς μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα, ο ρόλος της 

ελεγκτικής είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα της 

οικονομίας. Το σύνθετο οικονομικό περιβάλλον προέβαλε την ανάγκη για ένα οργανωμένο 

σύστημα λογιστικής παρακολούθησης των διενεργούμενων διαδικασιών ώστε η ανάπτυξη 

των οικονομικών μονάδων να πραγματοποιείται σε κλίμα τάξης και εμπιστοσύνης στην 

εταιρική διακυβέρνηση. 

Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των ελεγκτικών 

διαδικασιών αποτελούν κάποιοι κανόνες και αρχές ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια της ελεγκτικής και παρουσιάζει την 

αναγκαιότητα των ελέγχων στη λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης, αναφέρει την ιστορική 

εξέλιξη της ελεγκτικής καθώς και τις κατηγορίες των ελέγχων.  

 

3.2 Ορισμός και Έννοια Ελεγκτικής 

 

Η ελεγκτική αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της λογιστικής επιστήμης. 

Ασχολείται με τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή 

οικονομικών ελέγχων. Αντικείμενο της συνιστά ο έλεγχος των διαδικασιών και των μεθόδων 

που εφαρμόστηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και 

διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα προς την οικονομική μονάδα (ορκωτοί ελεγκτές-

λογιστές).
1 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Τσιμάρα, (1956), η ελεγκτική αποτελεί «το σύνολο των 

αρχών, κανόνων και ενεργειών δια των οποίων, απορρεουσών από βαθειάν γνώσιν της 

                                                           
1
 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π., (2013), σελ. 3 
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Οικονομικής των Εκμεταλλεύσεων (Επιχειρήσεων), της Λογιστικής και του Δικαίου 

(Εμπορικού, Αστικού, Φορολογικού) διενεργείται η εξέλεγξις  εμπορικών βιβλίων, 

οικονομικών καταστάσεων, λογιστικών και συναφών στοιχείων, προς διαπίστωσιν πράξεων ή 

παραλείψεων και συναγωγήν ητιολογημένων συμπερασμάτων σχετικών προς οικονομικήν  

τινα διαχείρησιν».
2 

Ο Mattingly καθορίζει ως αντικείμενο της ελεγκτικής τον έλεγχο, δηλαδή την 

«εξέταση των βιβλίων μιας οικονομικής μονάδος, των δικαιολογητικών εγγράφων, των 

αποδεικνυόντων την αλήθεια, ακρίβεια και νομιμότητα των εν αυτοίς εγγράφων, η ζήτησις 

των απαιτούμενων πληροφοριών, ως και η διενέργεια δοκιμαστικών επαληθεύσεων (Tests), 

πασών των εργασιών τούτων διεξαγόμενων εις τοιαύτην έκτασιν, ώστε να πεισθεί ο ελεγκτής 

περί της ακριβείας και αληθείας των ως άνω βιβλίων και των βάσει τούτων συνταχθεισών 

οικονομικών καταστάσεων».
3 

Ο Καζαντζής, (2006), παραθέτει μια περιεκτική, εννοιολογική οριοθέτηση της 

σύγχρονης ελεγκτικής η οποία μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Ελεγκτική είναι ο 

επιστημονικός κλάδος της συστηματικής διαδικασίας συγκέντρωσης και αξιολόγησης 

ελεγκτικών τεκμηρίων, από ένα ανεξάρτητο και ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία 

αφορούν μετρήσιμες πληροφορίες συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας, με σκοπό να 

εξακριβωθεί και να γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους χρήστες κατά πόσο οι 

πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται σε προκαθορισμένα κριτήρια».
4 

Η Αμερικάνικη Ένωση Λογιστικής ορίζει την ελεγκτική ως «μια συστηματική διαδικασία 

αντικειμενικής συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων που αφορούν σε 

πιστοποιήσεις οικονομικών ενεργειών και γεγονότων με σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού 

ανταπόκρισης μεταξύ αυτών των πιστοποιήσεων και των προκαθορισμένων  κριτηρίων για τη 

γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους χρήστες». 

 

3.3 Ιστορική Εξέλιξη της Ελεγκτικής 

 

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

ελεγκτικής φαίνεται να χρονολογείται από παλαιοτάτων χρόνων. Οι πρώτες γραπτές 

μαρτυρίες για την ύπαρξη λογιστικών εκθέσεων εμφανίζονται στην αρχαία Βαβυλώνα το 

                                                           
2
 Τσιμάρας, (1954), σελ.682 

3
 Mattingly, (1964), σελ. 996-1003 

4
 Καζαντζής X., (2006), σελ. 52 
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3000π.Χ. Στην αρχαία Αίγυπτο θεσπίζεται το αξίωμα των «Επιστατών» για το στοιχειώδη 

έλεγχο της συγκομιδής των σιτηρών και της απόδοσης των φόρων.  

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

για την εξέταση της διαχείρισης των Οικονομικών του Κράτους. Πιο συγκεκριμένα στην 

Αθήνα δημιουργήθηκε ο θεσμός των «Λογιστών» και των «Εύθυνων» οι οποίοι με 

προκαθορισμένη οργανωτική ιεραρχία και συγκρότηση, είχαν ως κύριο έργο τον έλεγχο της 

χρηστής διαχείρισης του πλούτου των πόλεων, των ναών και των Λογαριασμών Διαχείρισης 

των αξιωματούχων που αποχωρούσαν από τα δημόσια αξιώματα.
5
 

 
Στην υπόλοιπη Ελλάδα 

συναντάμε τους «Εξεταστάς», τους «Συνηγόρους», τους «Δοκιμαστήριους», τους 

«Αρχησκόπους», τους «Κατόπτους», τους «Απολόγους», οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με 

διάφορες ελεγκτικές αρμοδιότητες.
6
 

Στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο  διαχειριστικός έλεγχος των οικονομικών 

του κράτους γίνονταν από τους «Ύπατους» ή «Κήνσορες» ή «Ταμίες» ή «Τιμητές», που 

εξέταζαν τους λογαριασμούς των εσόδων-εξόδων των επαρχιών, είχαν την επίβλεψη του 

δημόσιου θησαυρού και στη συνέχεια υπέβαλαν τους λογαριασμούς για έγκριση στη 

Σύγκλητο.
7
 

Στο Βυζάντιο, λόγω της σημαντικής παρέμβασης του κρατικού μηχανισμού στην 

οικονομική ζωή, ο θεσμός των λογιστών ελεγκτών ισχυροποιείται με κύρια υπευθυνότητα την 

εξακρίβωση των λογαριασμών του Δημοσίου και τη σωστή διαχείριση των δημόσιων 

οικονομικών.
8 

Στη Δυτική Ευρώπη, την περίοδο του Μεσαίωνα παρατηρείται μια στασιμότητα στον 

τομέα της ελεγκτικής ως απόρροια της πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο κατά 

την Αναγέννηση, λόγω της οικονομικής άνθισης των πόλεων ο θεσμός του ελέγχου αποκτά 

νέες διαστάσεις, με την Πίζα να έχει τον επίσημο Ελεγκτή των οικονομικών της και στη 

Βενετία το 1581 να εμφανίζεται η «Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών». 

Ο όρος Ελεγκτές (Auditors), πρωτοεμφανίστηκε στην Αγγλία το 1285 σε περίοδο 

Βασιλείας του Εδουάρδου του Α’, που με διάταγμα του όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές 

δημόσιου χρήματος θα ελέγχονται από τους Auditors. 

Στη νεώτερη Ελλάδα, η πρώτη προσπάθεια για την ίδρυση οργανωμένου σώματος 

Ελεγκτών έγινε με το νόμο 5076/1931 χωρίς ωστόσο να λειτουργήσει ο θεσμός των ορκωτών 

                                                           
5
 Καζαντζής X. (2006), σελ. 40 

6 
Τσαγκλάγκανος A. (2005), σελ. 9 

7 
Νεγκάκης Χ. ,Ταχυνάκης Π. (2013), σελ.9-10 

8
 Καζαντζής X. (2006), σελ. 40 
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ελεγκτών. Η ίδρυση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών έγινε με το νομοθετικό διάταγμα 

3329/1955. Η ιστορική εξέλιξη της οργάνωσης και λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος 

διακρίνεται σε τρεις χρονικές περιόδους: 

 Στην περίοδο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (από το 

έτος 1920-1956), δηλαδή κατά την οποία ο έλεγχος στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις των ανώνυμων εταιρειών ήταν εντελώς τυπικός, λόγω ανυπαρξίας 

οργανωμένου ελεγκτικού επαγγέλματος. 

 Στην περίοδο λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από το έτος 1957 έως το 

έτος 1992, κατά την οποία οργανώθηκε και λειτούργησε το ελεγκτικό επάγγελμα στην 

Ελλάδα, με την μορφή υποχρεωτικής ένωσης προσώπων (επαγγελματιών Ελεγκτών) 

σε ένα Νομικό Πρόσωπο, που τα μέλη του ασκούσαν δημόσιο λειτούργημα και είχαν 

κατοχυρωμένη την ελευθερία έκφρασης της επαγγελματικής τους γνώμης. Στους 

κόλπους του νομικού αυτού προσώπου εκπαιδεύτηκαν και αναδείχθηκαν 

επαγγελματίες ελεγκτές υψηλού επιπέδου, που διενεργούσαν ουσιαστικό έλεγχο στις 

οικονομικές καταστάσεις των υπαγόμενων στον έλεγχό τους εταιρειών. 

 Στην περίοδο από το έτος 1993 μέχρι και σήμερα, δηλαδή από την κατάργηση της 

μορφής οργάνωσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, τη σύσταση του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την λειτουργία ελεγκτικών εταιρειών.
9
 

 

3.4 Η Σημασία και η Αναγκαιότητα της Ελεγκτικής 

 

Η αναγκαιότητα της ελεγκτικής προέρχεται από τον έγκαιρο εντοπισμό των λογιστικών 

σφαλμάτων, ηθελημένων ή μη, που παραποιούν τις οικονομικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα 

την παρουσίαση μιας αλλοιωμένης εικόνας της επιχείρησης στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων. Ο J. Bande (1966) αναφέρει: «το σφάλμα στη λογιστική είναι επαγγελματικό 

σφάλμα, οφειλόμενο σε αμέλεια ή άγνοια των λογιστικών κανόνων». Σύμφωνα με τον ίδιο 

υπάρχουν 6 κατηγορίες σφαλμάτων που κατατάσσει τα σφάλματα: 1) Σφάλματα λογιστικής 

ερμηνείας, 2) Σφάλματα παραλείψεων, 3) Σφάλματα αποδόσεων, 4) Σφάλματα αρχών, 5) 

Σφάλματα αριθμητικά και 6) Σφάλματα από την εκτέλεση της λογιστικής εργασίας. 

Μια άλλη προσέγγιση για τη σημασία του ελέγχου στις επιχειρήσεις είναι η σχέση 

ιδιοκτήτη και διαχειριστή. Η σχέση αυτή δημιουργεί μια σύγκρουση συμφερόντων λόγω 

                                                           
9
  Πηγή: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, www.soel.gr 
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κυρίως της ασυμμετρίας των πληροφοριών που υπάρχει μεταξύ του διαχειριστή μιας 

οικονομικής οντότητας και του ιδιοκτήτη-μετόχου ο οποίος βρίσκεται εκτός της διοικούμενης 

από το διαχειριστή οικονομικής οντότητας. Εάν ο στόχος και των δύο μερών είναι η 

μεγιστοποίηση του προσωπικού τους συμφέροντος, τότε είναι πιθανόν οι επικεφαλείς των 

οικονομικών μονάδων να μην ενεργούν προς την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής 

διασφάλισης των συμφερόντων των μετόχων.
10

  

Ακόμη πρέπει να διενεργείται έλεγχος ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται στο 

επενδυτικό κοινό και τους πιστωτές της επιχείρησης, να είναι αξιόπιστες, ακριβείς, δίκαια 

απεικονισμένες και ελεύθερες προκαταλήψεων και σκοπιμοτήτων. Επίσης, οι αξιόπιστες 

πληροφορίες θα βοηθήσουν τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης να λαμβάνουν έγκαιρα 

τις αναγκαίες αποφάσεις που θα καθορίσουν τη μελλοντική πορεία, την ανάπτυξη και την 

επέκταση της επιχείρησης. 

 

3.5 Διακρίσεις Ελέγχων 

 

Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε κάθε εταιρία είναι αυτοί που αρμόζουν στη φύση, στις 

ιδιαιτερότητες και στις προτεραιότητες της διαχείρισης της εταιρίας. Οι έλεγχοι που 

διενεργούνται διακρίνονται ανάλογα με την ιδιότητα του ελεγκτή, το εύρος τους, την 

περιοδικότητα τους, το σκοπό που επιτελούν, το νομοθετικό πλαίσιο που τους επιβάλλει και 

τον τομέα που διερευνούν. 

1. Ανάλογα με την ιδιότητα του ελεγκτή διακρίνονται σε εσωτερικό και εξωτερικό 

έλεγχο. 

 Εσωτερικός έλεγχος καλείται ο έλεγχος που διενεργείται από υπάλληλο της 

επιχείρησης και πρέπει να υπακούει στον εσωτερικό κανονισμό και τις 

υποδείξεις τις διοίκησης οι οποίες μπορεί να αποκλίνουν από τα γενικά 

ελεγκτικά πρότυπα. 

 Εξωτερικός έλεγχος καλείται ο έλεγχος που διενεργείται από πρόσωπο που δεν 

έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την επιχείρηση. 

2. Ανάλογα με το εύρος τους σε γενικούς και ειδικούς ελέγχους. 

 Γενικοί καλούνται οι έλεγχοι που επεκτείνονται σε όλες τις δραστηριότητες 

της επιχείρησης και αφορούν ολόκληρη τη διαχειριστική χρήση. 

                                                           
10

 Καζαντζής Χ. (2006), σελ.45 
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 Ειδικοί καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν συγκεκριμένες διαδικασίες και 

τομείς της επιχείρησης. Πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά με σκοπό την 

αποκάλυψη λαθών και την ορθή τήρηση των διαδικασιών. 

3. Ανάλογα με την περιοδικότητα τους σε μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. 

 Μόνιμοι καλούνται όσοι διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής 

χρήσης. 

 Τακτικοί καλούνται όσοι διενεργούνται κατά τακτικές χρονικές περιόδους. 

 Έκτακτοι καλούνται όσοι διενεργούνται σε τυχαία χρονική στιγμή. 

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

 Προληπτικοί είναι όσοι διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη λαθών. 

 Κατασταλτικοί είναι όσοι διενεργούνται εκ των υστέρων και αποβλέπουν στην 

αποκάλυψη σφαλμάτων και παραλείψεων. 

5. Ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που τους επιβάλλει σε υποχρεωτικούς και 

προαιρετικούς. 

 Υποχρεωτικοί είναι όσοι επιβάλλονται από νομοθετικές διατάξεις, δικαστικές 

ή άλλες κρατικές υπηρεσίες. 

 Προαιρετικοί είναι αυτοί που επιβάλλονται από τη διοίκηση ή τους μετόχους 

για δική τους χρήση. 

6. Ανάλογα με τον τομέα που διερευνούν σε διαχειριστικούς, διοικητικούς και 

φορολογικούς. 

 Διαχειριστικοί είναι όσοι έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση των οικονομικών 

της επιχείρησης. 

 Διοικητικοί είναι όσοι ασχολούνται με τη διαπίστωση της ορθής και πιστής 

εφαρμογής των ακολουθούμενων διαδικασιών. 

 Φορολογικοί είναι όσοι αποβλέπουν στην ορθή τήρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας και των φορολογικών υποχρεώσεων.
11
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 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π. (2013), σελ. 6-7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τους ελληνικούς φορείς που επιβλέπουν την 

διενέργεια των ελέγχων και παρέχουν ρυθμιστικές οδηγίες και παρεμβάσεις για την ομαλή 

διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου. Οι φορείς που παρουσιάζονται είναι το Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς.  

Επίσης, παρουσιάζονται οι παγκόσμιοι οργανισμοί που συντονίζουν τον έλεγχο 

εκδίδοντας πρότυπα εφαρμογής και κατευθυντήριες γραμμές για τους εσωτερικούς αλλά και 

τους εξωτερικούς ελεγκτές. Γίνεται αναφορά στη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC), 

στην Επιτροπή Διεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων (IAASB), στο 

Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (AICPA), και στο Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (ΙΑΑ). 

 

4.2 Ελληνικοί Φορείς Παρακολούθησης Ελεγκτικού Έργου 

 

4.2.1 Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) 

 

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120/1992 Α΄ ) 

με την επωνυμία Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού 

και του Π.Δ. 227/1992 (ΦΕΚ 120/1992 Α΄). Το Π.Δ. 226/1992 εκδόθηκε με νομοθετική 

εξουσιοδότηση του άρθρου 75 του νόμου 1969/1991 και έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 

121/1993 (ΦΕΚ 53/1993 Τεύχος Α΄ ), το άρθρο 18 του νόμου 2231/1994, το Π.Δ. 341/1997 

(ΦΕΚ 232/1997 Τεύχος Α΄ ) και το άρθρο 38 του νόμου 2733/1999 (ΦΕΚ 155/1999 Τ.Α΄), με 

το ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136/2003 Τ.Α΄), το ν. 3693/2008 και το άρθρο 8 του ν. 3919/2011. Με 

την διάταξη του άρθρου 38 του ν. 2733/1999 το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών μετονομάστηκε 
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σε Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι Ορκωτοί Ελεγκτές σε Ορκωτοί Ελεγκτές 

Λογιστές. 

Η σύσταση και η λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αποβλέπει 

στην άσκηση του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης των πάσης φύσεως δημοσίων και 

ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους 

μορφής (ιδρύματος, εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), 

από πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το έργο τους με διαφάνεια 

και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισμάτων 

των διενεργουμένων ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ελεγκτικά Πρότυπα 

και τους όρους που τίθενται από την εσωτερική και την κοινοτική νομοθεσία. 

Τα όργανα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι το Εποπτικό Συμβούλιο, 

η Γενική Συνέλευση, η Εκτελεστική Γραμματεία, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και το 

Επιστημονικό Συμβούλιο.
12

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη και τον Πρόεδρο που εκλέγονται 

από τη Γενική Συνέλευση.
13

 Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως νομικού προσώπου και είναι επιφορτισμένο με την 

εποπτεία του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις 

αρμοδιότητες που ορίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ 226/92 ή ανατίθεται σ’ αυτό με 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα: 

 Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Σώματος, συντάσσει της ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τις 

υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Σώματος. 

 Προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση το ύψος των εισφορών των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών και Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και κάθε άλλη 

οικονομική υποχρέωση των μελών προς το Σώμα. 

 Ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων, εποπτεία και έλεγχο επί του Σώματος και 

επιβλέπει το ασκούμενο από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές έργο για την τήρηση 

των νόμων και κανόνων της επαγγελματικής δεοντολογίας και τη διασφάλιση της 

ποιότητας και διαφάνειας των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών και του κύρους 

του επαγγέλματος. 
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 Άρθρο 6 Π.Δ. 226/92 
13

 Άρθρο 8 Π.Δ. 226/92 
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 Εκδίδει κανονισμούς που αφορούν στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και εφαρμογή των 

Ελεγκτικών Προτύπων και την εναρμόνισή τους προς τα κοινοτικά ή άλλα διεθνή 

πρότυπα. 

 Εκδίδει γενικές οδηγίες που αφορούν στην άσκηση του υπό του παρόντος 

διατάγματος προβλεπομένων ελέγχων. Η αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου 

ασκείται μετά από προηγούμενη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. 

 Αποφασίζει για τη διαγραφή εκ του Σώματος παντός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 21. Ισχύει και το άρθρο 5 του νόμου 3693/2008 που 

αναφέρει: Η επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου 

ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. μετά από 

εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου. 

 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.
14

 

 Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία οφείλουν να συμμορφώνονται με τον 

ισχύοντα Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Λογιστών (International Federation of Accountants), εκτός των περιπτώσεων που η 

Επιτροπή, σύμφωνα με τη κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 

48 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ, θεσπίσει μέτρα εφαρμογής βασιζόμενα 

επί των αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας.
15

 

Η Γενική Συνέλευση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αποτελείται από τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο κατά το άρθρο 13 του 

νόμου 3693/2008 και δεν τελούν σε αναστολή ασκήσεως του επαγγέλματος κατά το άρθρο 22 

του Π.Δ. μετά από τις τροποποιήσεις. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του 

Σώματος που εξετάζει και αποφασίζει επί παντός θέματος που αναγράφεται στην ημερήσια 

διάταξη και αφορά στην οργάνωση και άσκηση του επαγγέλματος των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. Στην Γενική Συνέλευση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ελεγκτικές εταιρείες 

και οι κοινοπραξίες Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς άπαξ του έτους και 

μάλιστα εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, μετά από πρόσκληση 

του Εποπτικού Συμβουλίου, για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του 

προϋπολογισμού του Σώματος, για τη διενέργεια των υπό του παρόντος προβλεπομένων 

αρχαιρεσιών και για οποιοδήποτε άλλο θέμα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, είτε με 

απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου είτε κατόπιν προτάσεως υπογεγραμμένης από δέκα 

                                                           
14

 Άρθρο 9 Π.Δ. 226/92 
15

 Άρθρο 19 ν. 3693/2008 



16 
 

τουλάχιστον Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και υποβαλλομένης στο Εποπτικό Συμβούλιο προ 

της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους.
16

 

Για τη γραμματειακή και διοικητική εξυπηρέτηση του Σώματος, συνιστάται σε αυτό 

Εκτελεστική Γραμματεία με τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Υπηρεσία Μητρώου 

 Γραμματεία Εποπτικού Συμβουλίου 

 Διοικητική Υπηρεσία 

 Οικονομική Υπηρεσία 

Ο προϊστάμενος της Εκτελεστικής Γραμματείας διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.
17

 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι τριμελές, τριετούς θητείας και αποτελείται από: 

 Έναν εν ενεργεία Σύμβουλο Επικρατείας ως Πρόεδρο 

 Ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.) στο γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής ή 

εμπειρογνώμονα στο ίδιο αντικείμενο 

 Έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από τη Γενική 

Συνέλευση του Σ.Ο.Ε.Λ. 

Η παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. ή του 

Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, στις υποθέσεις που 

παραπέμπονται σ’ αυτό, κρίνει κάθε παράβαση της ελεγκτικής νομοθεσίας και τήρησης των 

κανόνων δεοντολογίας από τα μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. και επιβάλλει τις κυρώσεις που 

προβλέπονται.
18

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα μέλη και τον Πρόεδρο που 

εκλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία ή πρώην Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή και καθηγητών 

Α.Ε.Ι στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής ή ελεγκτικής, από τη Γενική Συνέλευση του 

Σώματος. Το Επιστημονικό Συμβούλιο καταρτίζει ή επεξεργάζεται τους κανονισμούς, 

οδηγίες και άλλα επιστημονικά κείμενα της αρμοδιότητας του Εποπτικού Συμβουλίου και 

γνωμοδοτεί επί των παραπεμπομένων σ' αυτό ζητημάτων. Επίσης, το Επιστημονικό 

Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εξέταση και αντιμετώπιση τεχνικών ή πρακτικών 

ζητημάτων σχετικών με την άσκηση ποιοτικού ελέγχου επί της εργασίας των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών. Ειδικότερα το Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να εξετάζει τα φύλλα 

εργασίας που στηρίζουν τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και να υποβάλει σχετική 
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έκθεση στο Εποπτικό Συμβούλιο αν και όποτε του ζητηθεί ή και σε περιπτώσεις που 

υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες. 
19

 

 

4.2.2 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) 

 

Η Επιτροπή  Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων συστήθηκε με το νόμο 3148/2003 με 

σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή 

λογιστικής τυποποίησης και τη διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων. Η ΕΛΤΕ 

διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ανέρχεται σε τρία 

χρόνια.
20

 Η ΕΛΤΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών θέματα Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων, Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου, Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς 

και την εναρμόνισή τους με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Διεθνή 

Πρότυπα. 

 Μεριμνά για τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων. 

 Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών επί θεμάτων λογιστικής 

τυποποίησης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί του Δημοσίου, των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των φορέων 

του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται από το Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄). 

 Ασκεί εποπτεία στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), σχετικά με την 

τήρηση των κανόνων που διέπουν την άσκηση του λειτουργήματος των μελών του. 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται η έκταση, το περιεχόμενο και ο τρόπος της 

εποπτείας. 

 Αξιολογεί τα πορίσματα του ελέγχου της διαχείρισης του Σ.Ο.Ε.Λ. 

 Θεσπίζει ύστερα από εισήγηση του Σ.Ο.Ε.Λ. κανόνες δεοντολογίας για την άσκηση 

του έργου των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών και ελέγχει την 

τήρηση των κανόνων αυτών. 
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 Συνεργάζεται με την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 

173 Α΄) για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες από 

τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές -λογιστές.
21

 

Στην ΕΛΤΕ συνιστώνται το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.), το Συμβούλιο 

Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) και η Εκτελεστική Επιτροπή.
22

 

Το Σ.ΛΟ.Τ. είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο της Ε.Λ.Τ.Ε. ως 

Πρόεδρο και τέσσερις ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν υψηλό επίπεδο θεωρητικής 

κατάρτισης στη Λογιστική και μακροχρόνια πείρα πρακτικής εφαρμογής της. Ένας, 

τουλάχιστον, εκ των ανωτέρω επιστημόνων απαιτείται να είναι κάτοχος διδακτορικού 

διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής.23 Τα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ. ορίζονται με 

απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. για τριετή θητεία. Το Σ.ΛΟ.Τ. γνωμοδοτεί σε θέματα 

λογιστικής τυποποίησης, τα οποία παραπέμπονται σε αυτό με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. 

και σε προθεσμία που ορίζεται με αυτήν. Τα θέματα αυτά είναι ιδίως: 

 Η κατάρτιση, η αναθεώρηση ή η τροποποίηση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και 

των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, με σκοπό την προσαρμογή τους στις εξελίξεις 

της επιστήμης και της πρακτικής. 

 Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία της γενικής ή κατά στάδια υποχρεωτικής 

εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις οικονομικές μονάδες ή από 

κατηγορίες αυτών. 

 Η έκδοση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, των 

Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
24

 

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) είναι πενταμελές συλλογικό όργανο και η θητεία 

του είναι τριετής. Τα μέλη του Σ.Π.Ε. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του 

Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. και πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ειδικές γνώσεις και 

εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής, λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Το Σ.Π.Ε. είναι 

αρμόδιο: 

 για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων επί των προσώπων των παραγράφων 2 έως 8 του 

άρθρου 2 του ν.3693/2008 (Α΄ 174), 
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 για τη διατύπωση υποδείξεων προς τα πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 

2 του ν. 3693/2008, ως αποτέλεσμα ποιοτικών ελέγχων, 

 για τη διεξαγωγή ερευνών προς διαπίστωση τυχόν παραβάσεων της νομοθεσίας και 

του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών 

συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Λ.Τ.Ε., του εκάστοτε 

ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας, των ελεγκτικών προτύπων ή των προτύπων 

διασφάλισης της ποιότητας, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας,  

 για τη διατύπωση εισηγήσεων προς το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. ως αποτέλεσμα της 

διεξαγωγής ερευνών της προηγούμενης περίπτωσης, 

 για τη διεξαγωγή ερευνών που σχετίζονται με την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και 

με την άσκηση εποπτείας επί της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, 

Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε. κατά τη διεξαγωγή 

προαναφερθεισών ερευνών, 

 για τη διατύπωση γενικών εισηγήσεων προς το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. επί ελεγκτικών 

θεμάτων, θεμάτων άσκησης ποιοτικού ελέγχου και διερεύνησης πειθαρχικών 

παραβάσεων, και  

 επί οιουδήποτε άλλου θέματος προσιδιάζει στην άσκηση ποιοτικού ελέγχου επί της 

ελεγκτικής εργασίας, καθώς και στη διερεύνηση των υποθέσεων για τη διαπίστωση 

της τυχόν τέλεσης πειθαρχικών παραβάσεων.
25

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη των μέτρων που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., το οποίο με απόφαση του μπορεί να της 

αναθέτει και άλλα ειδικά καθήκοντα. 

 

4.2.3 Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και είναι αρμόδια 

για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. 

Στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, 

ο περιορισμός του συστημικού κινδύνου, και η προστασία του επενδυτικού κοινού με την 

προώθηση της διαφάνειας.  
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την έγκριση ενημερωτικών δελτίων 

όσον αφορά τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού κατά τη διενέργεια 

δημοσίων προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά. Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις (επίπληξη, 

χρηματικό πρόστιμο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε εποπτευόμενα νομικά και 

φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά. 

Ως εθνική εποπτική αρχή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνάπτει διμερείς και 

πολυμερείς συμφωνίες με άλλες εποπτικές αρχές για την ανταλλαγή εμπιστευτικών 

πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Είναι ενεργό μέλος της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών της Κεφαλαιαγοράς (Committee of 

European Securities Regulators - C.E.S.R.) και του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών 

Κεφαλαιαγοράς - IOSCO).  

Στους εποπτευόμενους φορείς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνονται οι 

Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες και οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών, οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι Ανώνυμες Εταιρίες 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και 

οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης. Οι εισηγμένες εταιρίες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών εποπτεύονται επίσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς τη 

τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με τα θέματα νομιμότητας των 

πράξεων που συνδέονται με την προστασία των επενδυτών.
26

 

 

4.3 Διεθνείς Φορείς Παρακολούθησης Ελεγκτικού Έργου 

 

4.3.1 Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) 

 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ιδρύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1977 στο 11ο Παγκόσμιο 

Συνέδριο Λογιστών με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση ενός παγκόσμια συντονισμένου 

λογιστικού επαγγέλματος με ομοιόμορφα πρότυπα.
27

 Η IFAC έχει 179 μέλη και συνεργάτες 

σε 130 χώρες. Η αποστολή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, όπως ορίζεται στο 

καταστατικό της, είναι να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον  

                                                           
26
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 συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, την υιοθέτηση και εφαρμογή των διεθνών προτύπων 

και κατευθυντήριων γραμμών υψηλής ποιότητας, 

 συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ισχυρών επαγγελματικών οργανώσεων λογιστικής 

καθώς και σε υψηλής ποιότητας πρακτικές από επαγγελματίες λογιστές, 

 προωθώντας την αξία των επαγγελματιών λογιστών σε όλο τον κόσμο και 

 θίγοντας θέματα δημοσίου συμφέροντος. 

Άποψη της IFAC είναι ότι ένας θεμελιώδης τρόπος για να προστατεύουν και να 

υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, είναι η ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας, 

διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για τον έλεγχο και τη διασφάλιση, την εκπαίδευση, την 

ηθική, και τη λογιστική του δημόσιου τομέα. Κατά την επιδίωξη αυτής της αποστολής, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της IFAC έχει συστήσει το Συμβούλιο Διεθνών Ελεγκτικών και 

Ασφαλιστικών Προτύπων (IAASB) για να λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας θέσπισης 

προτύπων υπό την αιγίδα της IFAC. 

Αυτά τα πρότυπα και οι σχετικές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας των πληροφοριών στις οποίες οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς 

βασίζονται και για την επίτευξη παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Η IFAC προωθεί τη 

σύγκλιση με τα πρότυπα που εκδίδονται από τους οργανισμούς, καθώς και με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), που εκδίδονται από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Επιπλέον, συνεργάζεται με φορείς των κρατών και με 

οργανώσεις σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εξέλιξης του 

λογιστικού επαγγέλματος στις αναδυόμενες οικονομίες. 

Όραμα της IFAC είναι το παγκόσμια λογιστικό επάγγελμα να αναγνωριστεί ως ένας 

πολύτιμος ηγέτης στην ανάπτυξη ισχυρών και βιώσιμων οργανισμών, χρηματοπιστωτικών 

αγορών και οικονομιών.  

 

4.3.2 Επιτροπή Διεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων 

(IAASB) 

 

Η Επιτροπή Διεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων (IAASB) ιδρύθηκε το 

Μάρτιο του 1978 και εκδίδει τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Στο παρελθόν η IAASB ήταν 

γνωστή ως Διεθνής Επιτροπή Ελεγκτικών Πρακτικών (IAPC). Η αρχική εργασία της IAPC 

επικεντρώθηκε σε τρεις τομείς: στο αντικείμενο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, 
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στις επιστολές δέσμευσης και στις ελεγκτικές οδηγίες. Το 2001 έγινε επανεξέταση του έργου 

της IAPC και το 2002 ανασυγκροτήθηκε ως IAASB. 

Η Επιτροπή Διεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων είναι ένας 

ανεξάρτητος φορέας που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον με τη θέσπιση υψηλής ποιότητας 

προτύπων τα οποία πρέπει να είναι κατανοητά, σαφή, και εφαρμόσιμα και να εξυπηρετούν 

στον έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνει την ποιότητα και τη συνέπεια της ελεγκτικής και 

ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού στο ελεγκτικό επάγγελμα. 

Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική της IAASB εξετάζει τρία κύρια θέματα που αφορούν το 

δημόσιο συμφέρον: την ενίσχυση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, τη 

βελτίωση της ποιότητας των διασφαλίσεων και τη διευκόλυνση της υιοθέτησης και 

εφαρμογής των προτύπων. 

Οι προσπάθειες της IAASB εστιάστηκαν στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή 

των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Τα Δ.Ε.Π. περιέχουν βασικές αρχές και ουσιαστικές 

διαδικασίες μαζί με άλλες σχετικές οδηγίες με μορφή επεξηγηματικού και άλλου υλικού. Οι 

βασικές αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο του 

επεξηγηματικού  και λοιπού υλικού  που παρέχει καθοδήγηση για την εφαρμογή τους.
28

 

 

4.3.3 Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (AICPA) 

 

Το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών ιδρύθηκε το 1887 και είναι η εθνική 

οργάνωση Ορκωτών Λογιστών στις ΗΠΑ με περισσότερα από 400.000 μέλη σε 145 χώρες. 

Θέτει ηθικά και ελεγκτικά πρότυπα για ελεγκτικές εταιρίες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 

πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις.  

Η ίδρυση του AICPA καθιέρωσε τη λογιστική ως ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζεται 

από αυστηρές εκπαιδευτικές απαιτήσεις, υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, έναν αυστηρό 

κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας καθώς και μια δέσμευση για την εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος. Αποστολή του είναι να παρέχει στα μέλη τους πόρους και τις 

πληροφορίες που τους επιτρέπουν να παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες προς όφελος του κοινού, 

των εργοδοτών και των πελατών. Οι δραστηριότητες του AICPA περιλαμβάνουν  

 την προστασία και την προώθηση των συμφερόντων του επαγγέλματος ως εθνικός 

εκπρόσωπος των ορκωτών λογιστών ενώπιων της κυβέρνησης, 

                                                           
28

 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 68 



23 
 

 την αναζήτηση ενός υψηλότερου δυνατού επιπέδου ενιαίων προτύπων πιστοποίησης,  

 την προαγωγή της συναίσθησης και της εμπιστοσύνης του κοινού στην ακεραιότητα, 

την αντικειμενικότητα, την ικανότητα και τον επαγγελματισμό των ορκωτών 

λογιστών,  

 την ενθάρρυνση έμπειρων ατόμων ώστε να γίνουν ορκωτοί λογιστές,  

 την καθιέρωση επαγγελματικών προτύπων βοηθώντας τα μέλη σε συνεχή βελτίωση 

της επαγγελματική τους συμπεριφορά, των επιδόσεών τους και της εμπειρίας τους.  

 

4.3.4 Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΑΑ) 

 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ιδρύθηκε το 1941 και είναι μια διεθνής επαγγελματική 

ένωση με την παγκόσμια έδρα του στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Το ΙΑΑ είναι η παγκόσμια φωνή 

του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή, αναγνωρισμένη αρχή, αναγνωρισμένος ηγέτης, 

κύριος εμπνευστής και κύριος εκπαιδευτικός. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ΙΑΑ έχει 

περισσότερα από 180.000 μέλη. Αποστολή του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών είναι να 

παρέχει δυναμική ηγεσία για το παγκόσμιο επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή. Οι 

δραστηριότητες για την υποστήριξη αυτής της αποστολής  περιλαμβάνουν: 

 υποστήριξη και προώθηση της αξίας που προσθέτει στις επιχειρήσεις ο εσωτερικός 

έλεγχος, 

 παροχή ολοκληρωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και ευκαιριών εξέλιξης,  

 έρευνα, διάδοση και προώθηση της γνώσης σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο,  

 εκπαίδευση των επαγγελματιών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον εσωτερικό 

έλεγχο, 

 επικοινωνία εσωτερικών ελεγκτών από όλες τις χώρες για ανταλλαγή πληροφοριών 

και εμπειριών. 

Το ΙΑΑ παρέχει στα μέλη του δύο επίπεδα επαγγελματικών κατευθυντήριων γραμμών, αυτές 

που είναι υποχρεωτικές και αυτές που προτείνονται για εφαρμογή. Τις υποχρεωτικές οδηγίες 

αποτελούν ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου, τα Διεθνή Πρότυπα για την εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου και ο Κώδικας Δεοντολογίας. Οι οδηγίες που προτείνονται αποτελούν 

ουσιαστικά την επεξήγηση των Προτύπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Η μειωμένη δυνατότητα της διοίκησης να επιβλέπει την εκτέλεση των διαδικασιών της 

εταιρίας οδήγησε στην δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου. Το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ελέγχου και ανάλυσης δεδομένων που αφορά τις 

δραστηριότητες των εταιριών. 

Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι είναι 

στελέχη της εταιρίας. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η επίβλεψη για την ορθή 

εφαρμογή των κανονισμών και διαδικασιών της εταιρίας που αποβλέπουν στην μέγιστη 

αξιοποίηση των στοιχείων της και στην αποδοτική λειτουργία της. 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η απόδοση του ορισμού του εσωτερικού ελέγχου και η 

κατανόηση της σημαντικότητας του. Επίσης, αναφέρουμε τις βασικές αρχές ενός συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου αλλά και ποια χαρακτηριστικά καταστούν ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου αποτελεσματικό. Τέλος, γίνεται αναφορά στα σύμφωνα της Βασιλείας. 

 

5.2 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου 

 

5.2.1 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με την Επιτροπή των 

Διεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων (IAASB) 

 

Η Επιτροπή των Διεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων ορίζει τον εσωτερικό 

έλεγχο ως το σύνολο των μεθόδων, διαδικασιών και πολιτικών που εφαρμόζει η οικονομική 

μονάδα μέσα στα πλαίσια της κατάλληλης οργανωτικής δομής για να εξασφαλίσει την ομαλή 

και αποδοτική λειτουργία της. Το πλέγμα αυτών των πολιτικών και των μέτρων ελέγχου 

καλύπτει όλες τις δραστηριότητες λειτουργικές και μη. 
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5.2.2 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΑΑ) 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(ΙΑΑ), ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς 

σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση 

και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. 

Εκτελείται από επαγγελματίες που γνωρίζουν σε βάθος την επιχειρηματική 

κουλτούρα, τα συστήματα και τις διαδικασίες. Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου 

παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι επαρκείς για το μετριασμό των 

κινδύνων, οι διαδικασίες διακυβέρνησης είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές και οι 

οργανωτικοί σκοποί και στόχοι πληρούνται.
29

 

 

5.2.3 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με το Ινστιτούτο των 

Αμερικανών Ορκωτών Λογιστών (AICPA) 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ινστιτούτου των Αμερικανών Ορκωτών Λογιστών, Εσωτερικό 

Έλεγχο αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι συντονισμένες προσπάθειες, μέθοδοι και 

μέτρα που υιοθετούνται εντός μιας επιχείρησης, για τη διαφύλαξη και προστασία των 

περιουσιακών της στοιχείων, τον έλεγχο της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών 

στοιχείων, την προώθηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της 

διατήρησης της προδιαγραμμένης επιχειρηματικής πολιτικής.
30

 

 

                                                           
29

 Πηγή: Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-

Auditing.aspx 
30

 Τσαγκλάγκανος Α. (2005), σελ. 44 από SAS No 1 Section 320.09 AICPA Committee on Auditing 

Procedures 
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5.2.4 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την Επιτροπή της 

Βασιλείας 

 

Ως μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για την αντιμετώπιση των τραπεζικών 

θεμάτων εποπτείας και την ενίσχυση εποπτείας μέσω καθοδήγησης που θα ενθαρρύνει τις 

ορθές πρακτικές, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία ορίζει τον εσωτερικό 

έλεγχο στον τραπεζικό τομέα. Ο ορισμός που υιοθετεί η Επιτροπή της Βασιλείας είναι ο 

ορισμός του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΑΑ) ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας σε συνεργασία με τις τραπεζικές εποπτικές αρχές σε όλο 

τον κόσμο επικεντρώθηκε στη σημασία του έγκυρου εσωτερικού ελέγχου. Αυτό το αυξημένο 

ενδιαφέρον στον εσωτερικό έλεγχο είναι αποτέλεσμα των σημαντικών ζημιών που υπέστη. Η 

ανάλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με αυτές τις απώλειες δείχνει ότι θα μπορούσαν 

να είχαν αποφευχθεί εάν η τράπεζες διατηρούσαν αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου.  

 

5.3 Η Αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η αξιοπιστία των οικονομικών και τεχνικών πληροφοριών και στοιχείων εξαρτάται από τις 

ακολουθούμενες διαδικασίες και τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση αυτών. Έτσι απαιτείται 

συνεχής εσωτερικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι και οι στρατηγικές της 

επιχείρησης ακολουθούνται σωστά από τα διάφορα επίπεδα του Management  και των 

εργαζομένων, αν επιτυγχάνονται οι αναμενόμενες αποδόσεις, αν υπολογίζονται σωστά οι 

αποκλίσεις και αν αυτές ανακοινώνονται στους αρμόδιους υπεύθυνους και αν τελικά 

λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες. 

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

λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών 

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

είναι ακριβής, επαρκής και αξιόπιστη. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει τη βεβαιότητα ότι και η 

ευθύνη αυτή συμπληρώνεται. 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ακόμη σημαντική σπουδαιότητα για τον εξωτερικό, 

ανεξάρτητο Ορκωτό Λογιστή. Το σύστημα και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου που 

χρησιμοποιείται από την επιχείρηση θα καθορίσει το πρότυπο και τη διαδικασία του 
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εξωτερικού ελέγχου. Οι ανεξάρτητοι Ορκωτοί Λογιστές εξετάζουν και αξιολογούν το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου ώστε να πεισθούν για την αξιοπιστία των λογιστικών 

δεδομένων και να καθορίσουν το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της ελεγκτικής 

διαδικασίας, που είναι απαραίτητα για την έκφραση γνώμης πάνω στην ειλικρίνεια και 

αξιοπιστία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
31

 

 

5.4 Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου 

  

Αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή εξειδικευμένων 

και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών προς τη διοίκηση της επιχείρησης για την ορθή 

και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της, παρέχοντάς της αναλύσεις, συστάσεις 

και παρατηρήσεις επί των λειτουργιών, συναλλαγών και δοσοληψιών της εταιρίας.
32

 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης έχει ενδεικτικά τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

1. Εξετάζει την ύπαρξη αποτελεσματικής οργανωτικής δομής και αξιολογεί την 

επάρκεια της, καθώς και την ύπαρξη διαδικασιών εξουσιοδοτήσεων που ρυθμίζουν τις 

σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιακών λειτουργιών και των 

συναλλαγών τους με τρίτους.  

2. Ελέγχει την πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων των 

βιβλίων και των στοιχείων της επιχείρησης. 

3. Αξιολογεί τη διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. 

4. Εξετάζει με συστηματικό τρόπο την παρακολούθηση, εκτίμηση, αξιολόγηση και 

διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. Αναζητά τις γενεσιουργές αιτίες των 

κινδύνων και εισηγείται μέτρα αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. 

5. Αξιολογεί τη συμμόρφωση των εργαζομένων με τις πολιτικές και τις αποφάσεις της 

διοίκησης, καθώς και με τους κανόνες λειτουργίας και με τις παρεχόμενες 

εξουσιοδοτήσεις. 

6. Παρακολουθεί την τήρηση της πολιτικής προσλήψεων, προαγωγών, αξιολογήσεων 

και αξιοποιήσεως του ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα των διαδικασιών του 

τμήματος προσωπικού. 

                                                           
31

 Τσαγκλάγκανος Α.(2005), σελ. 48-49 
32

 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π. (2013), σελ. 101 
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7. Εξετάζει τις μετρήσεις των επιδόσεων των διευθυντικών στελεχών όλων των 

βαθμίδων της ιεραρχίας, πλην της ανώτατης διοίκησης, με απώτερο σκοπό τη συνεχή 

βελτίωση της διαχείρισης των παραγωγικών μέσων και πόρων. 

8. Εκτιμά την αποτελεσματικότητα των προτύπων απόδοσης και συμπεριφοράς που 

θέτει κάθε φορά η διοίκηση της επιχείρησης και αξιολογεί την πολιτική που 

υπαγορεύουν τα πρότυπα αυτά. 

9. Διαπιστώνει κατά πόσο οι διάφορες υπηρεσίες και τα τμήματα της επιχείρησης έχουν 

σαφή αντίληψη των αρμοδιοτήτων αλλά και της αποστολής τους, αν είναι άρτια 

στελεχωμένες, καθώς και αν αξιοποιείται κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

10. Αξιολογεί την απόδοση των επενδύσεων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό τους. 

11. Εκτιμά το συνολικό αλλά και το επιμέρους κόστος των τμημάτων, το οποίο συγκρίνει 

με το προϋπολογισθέν και από τη σύγκριση του με το αντίστοιχο όφελος προσδιορίζει 

επικερδείς ή ζημιογόνες δραστηριότητες. Εντοπίζει τα σημεία που επιδέχονται 

βελτίωση με άμεσα αποτελέσματα. 

12. Εξετάζει τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα  της εποπτείας που ασκείται από τα 

στελέχη όλων των επιπέδων. 

13. Αξιολογεί τις πολιτικές για αποθάρρυνση και αποτροπή των καταχρήσεων, της 

απάτης, τον προσπορισμό οικονομικών ωφελειών εις βάρος της επιχείρησης, των 

φθορών και κλοπών, καθώς και το γενικότερο κλίμα αφοσίωσης των εργαζομένων 

στους κανόνες επιχειρησιακής ηθικής. 

14. Αξιολογεί τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζομένων τόσο εντός των 

τμημάτων όσο και στο σύνολο της επιχείρησης γενικότερα.
33

 

15. Διενεργεί έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα 

μέλη της διοικήσεως, αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. 

16. Ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν 

επιχειρήσεις ή με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. 

17. Συνεργάζεται με τη διοίκηση της εταιρίας και τους εξωτερικούς ελεγκτές σε ό,τι 

αφορά στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των τακτικών και έκτακτων εξωτερικών 

ελέγχων. 

18. Αναλαμβάνει την εκτέλεση ελέγχων ειδικού σκοπού, κατόπιν σχετικών εντολών της 

διοίκησης της εταιρίας.
34

 

                                                           
33

 1-14, Καζαντζής Χ.(2006), σελ. 390-392 
34

 15-18, Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π.  (2013), σελ.103 
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19. Εξετάζει την αξιοποίηση των μέσων παραγωγής και την αποδοτικότητα αυτών, τη 

συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τα προγράμματα παραγωγής, το ύψος και 

τη διαχείριση αποθεμάτων, καθώς και τη διάθεση των προϊόντων. 

20. Παρακολουθεί την τήρηση πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων. Τη διαχείριση των 

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

υποχρεώσεων αυτών, καθώς επίσης την αξιολόγηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. 

21. Εξετάζει το βαθμό συνεργασίας του φορέα με τρίτους και γενικά το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον στο οποίο δρα και αναπτύσσεται ο φορέας. 

22. Διαπιστώνει την ύπαρξη κλίματος αποδοχής και διάθεση συνεργασίας των 

ελεγχομένων με των Εσωτερικό Έλεγχο. 

23. Τέλος αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να εξετάζει και να 

αξιολογεί τις δραστηριότητες, να διαμορφώνει γνώμη για την ποιότητα της 

εργασιακής απόδοσης και να εισηγείται σχετικώς προς τη διοίκηση τη βελτίωση των 

αδυναμιών.
35

 

 

5.5 Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου
36

 εκδίδονται από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα για 

την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου είναι απαραίτητη, προκειμένου οι 

εσωτερικοί ελεγκτές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Τα Πρότυπα αφορούν τους εσωτερικούς ελεγκτές και τη λειτουργία εσωτερικού 

ελέγχου. Όλοι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να λογοδοτούν ως προς τη συμμόρφωσή τους με 

τα Πρότυπα σχετικά με την ατομική τους αντικειμενικότητα, την επάρκεια γνώσεων και τη 

δέουσα επαγγελματική επιμέλεια. Επιπλέον, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να λογοδοτούν 

για τη συμμόρφωση τους με τα Πρότυπα σχετικά με την εκτέλεση των επαγγελματικών τους 

                                                           
35

 19-23,  Παπαστάθης Π.(2003), σελ. 31-33 
36

 Πηγή: Institute of Internal Auditors. Τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: 

 https://global.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Greek.pdf 
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καθηκόντων. Οι επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου λογοδοτούν για τη συμμόρφωση με τα 

Πρότυπα συνολικά. Ο σκοπός των Προτύπων είναι: 

 Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη 

πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. 

 Να παράσχουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή και προώθηση ενός ευρέος φάσματος 

προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.  

 Να εγκαθιδρύσουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου. 

 Να προωθήσουν τις βελτιωμένες οργανωσιακές διαδικασίες και λειτουργίες. 

Τα Πρότυπα αποτελούνται από τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής. Τα Πρότυπα 

Χαρακτηριστικών ασχολούνται με τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των ατόμων που 

εφαρμόζουν εσωτερικό έλεγχο. Τα Πρότυπα Διεξαγωγής περιγράφουν τη φύση των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών 

των υπηρεσιών. Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής αφορούν το σύνολο των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Τα παρακάτω πρότυπα είναι τα πρότυπα όπως 

αναθεωρήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από 01/01/2013. 

Πρότυπα Χαρακτηριστικών 

1000 - Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη 

Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει επίσημα 

να καθορίζονται σε έναν, εγκεκριμένο από το συμβούλιο, κανονισμό εσωτερικού ελέγχου, 

σύμφωνα με τον Ορισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα. 

1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί ελεγκτές 

πρέπει να είναι αντικειμενικοί κατά την εκτέλεση του έργου τους. 

Ανεξαρτησία είναι η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου να εκτελέσει καθήκοντα με αμερόληπτο τρόπο. Οι απειλές κατά της 

ανεξαρτησίας πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ατομικό επίπεδο ελεγκτή, σε επίπεδο έργου, 

αλλά και σε λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο. 

Αντικειμενικότητα είναι η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στους 

εσωτερικούς ελεγκτές να εκτελούν το έργο τους όπως πιστεύουν οι ίδιοι και να μη δέχονται 

συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. 
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1110 - Οργανωσιακή Ανεξαρτησία  

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλει αναφορές σε τέτοιο επίπεδο 

ιεραρχίας μέσα στον οργανισμό που να επιτρέπει στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου να 

ανταποκρίνεται στις ευθύνες της. 

1120 - Ατομική Αντικειμενικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν μια απροκατάληπτη, αμερόληπτη στάση και να 

αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. 

1130 - Παρεμπόδιση Ανεξαρτησίας ή Αντικειμενικότητας 

Εφόσον η ανεξαρτησία ή η αντικειμενικότητα παρεμποδίζεται, πραγματικά ή φαινομενικά, οι 

λεπτομέρειες της παρεμπόδισης πρέπει να κοινοποιούνται στα αρμόδια όργανα. Η φύση της 

κοινοποίησης θα εξαρτάται από το είδος της παρεμπόδισης. 

1200 - Επαγγελματική Επάρκεια και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 

Τα έργα πρέπει να εκτελούνται με επαγγελματική επάρκεια και δέουσα επαγγελματική 

επιμέλεια. 

1210 - Επαγγελματική Επάρκεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές 

ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ατομικών καθηκόντων τους. 

1220 - Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν την επιμέλεια και τις δεξιότητες ενός εύλογα 

συνετού και ικανού εσωτερικού ελεγκτή. Η δέουσα επαγγελματική επιμέλεια δεν υπονοεί το 

αλάθητο. 

1230 - Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές 

ικανότητές τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης. 

1300 - Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και να διατηρεί ένα πρόγραμμα 

διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας. 

1310 - Απαιτήσεις του Προγράμματος Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας 

Το πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

εσωτερικές όσο και εξωτερικές αξιολογήσεις. 

1320 - Υποβολή Αναφοράς για το Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του 

προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας στο συμβούλιο. 
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Πρότυπα Διεξαγωγής 

 
2000 - Διαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι η λειτουργία προσθέτει αξία στον 

οργανισμό. 

2010 - Προγραμματισμός 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει ένα πρόγραμμα ελέγχων με βάση την 

εκτίμηση κινδύνων, με σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους σκοπούς του οργανισμού. 

2020 - Κοινοποίηση και Έγκριση 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τον σχεδιασμό για τη λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου και τις απαιτήσεις πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των σημαντικών 

ενδιάμεσων μεταβολών, στην ανώτερη διοίκηση και στο συμβούλιο, για επισκόπηση και 

έγκριση. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει επίσης να κοινοποιεί την επίδραση του 

περιορισμού των πόρων. 

2030 - Διαχείριση Πόρων 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πόροι του εσωτερικού 

ελέγχου είναι κατάλληλοι, επαρκείς και αξιοποιούνται αποτελεσματικά ώστε να 

επιτυγχάνεται το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

2040 - Πολιτικές και Διαδικασίες 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει πολιτικές και διαδικασίες για να 

καθοδηγεί τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. 

2050 - Συντονισμός 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να μοιράζεται πληροφορίες και να συντονίζει τις 

δραστηριότητες με άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παρόχους διαβεβαίωσης και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη κάλυψη και να 

ελαχιστοποιεί την επανάληψη των εργασιών. 

2060 - Υποβολή Αναφοράς στο Συμβούλιο και την Ανώτερη Διοίκηση 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει περιοδικά να υποβάλλει αναφορά στην ανώτερη 

διοίκηση και το συμβούλιο σχετικά με τον σκοπό, τη δικαιοδοσία, την ευθύνη και την 

απόδοση σε σχέση με το πρόγραμμα ελέγχων της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Η 

αναφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την έκθεση σε σημαντικούς κινδύνους, 

μνημονεύοντας και κινδύνους απάτης, καθώς και θέματα συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 
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εταιρικής διακυβέρνησης και άλλα θέματα που είναι απαραίτητα ή έχουν ζητηθεί από την 

ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο. 

2070 - Πάροχος Εξωτερικών Υπηρεσιών και Οργανωσιακή Ευθύνη για τον Εσωτερικό 

Έλεγχο 

Όταν ένας εξωτερικός φορέας παρέχει υπηρεσίες για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, 

είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει στον οργανισμό ότι ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη 

διατήρηση μίας αποτελεσματικής δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου 

2100 - Φύση των Εργασιών 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να συμβάλλει στη βελτίωση των 

διαδικασιών διακυβέρνησης, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών 

ελέγχου, υιοθετώντας μια συστηματική και συνετή προσέγγιση. 

2110 - Διακυβέρνηση 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να υποβάλλει κατάλληλες 

εισηγήσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης προς επίτευξη των παρακάτω 

αντικειμενικών σκοπών: 

 Προώθηση των κατάλληλων ηθικών αρχών και αξιών μέσα στον οργανισμό. 

 Διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης της οργανωσιακής απόδοσης και 

λογοδοσίας. 

 Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου στους αρμόδιους μέσα στον οργανισμό. 

 Συντονισμός των δραστηριοτήτων και κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ των μελών 

του συμβουλίου, των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών και της διοίκησης. 

2120 – Διαχείριση Κινδύνων 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιμά την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και να συμβάλλει στην βελτίωσή τους. 

2130 - Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί 

αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα και 

την αποδοτικότητά τους και προωθώντας τη διαρκή βελτίωσή τους. 

2200 - Σχεδιασμός Έργου 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να αποτυπώνουν τον σχεδιασμό κάθε 

έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους αντικειμενικούς σκοπούς, το εύρος, το 

χρονοδιάγραμμα και την κατανομή των πόρων. 
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2210 - Αντικειμενικοί Σκοποί Έργου 

Για κάθε έργο πρέπει να καθορίζονται αντικειμενικοί σκοποί. 

2220 - Εύρος έργου 

Το καθορισμένο εύρος του έργου πρέπει να είναι επαρκές για την επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών του έργου. 

2230 - Κατανομή Πόρων του Έργου 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καθορίσουν τους κατάλληλους και επαρκείς πόρους που 

απαιτούνται για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του έργου, με βάση μία εκτίμηση 

της φύσης και της πολυπλοκότητας κάθε έργου, των χρονικών περιορισμών και των 

διαθέσιμων πόρων. 

2240 - Πρόγραμμα Έργου  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να καταγράφουν προγράμματα έργου 

έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί του έργου. 

2300 - Διεξαγωγή του Έργου  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να 

καταγράφουν επαρκείς πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς 

του έργου. 

2310 - Εντοπισμός Πληροφοριών 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εντοπίζουν επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες 

πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς του έργου. 

2320 - Ανάλυση και Αξιολόγηση 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βασίζουν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των 

έργων σε κατάλληλες αναλύσεις και αξιολογήσεις. 

2330 - Καταγραφή Πληροφοριών 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καταγράφουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την 

υποστήριξη των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων των έργων. 

2340 - Εποπτεία Έργων 

Τα έργα πρέπει να εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών τους, η διασφάλιση της ποιότητας και η βελτίωση του ανθρώπινου 

δυναμικού 

2400 - Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των έργων. 
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2410 - Κριτήρια Κοινοποιήσεων 

Στις κοινοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί και το εύρος, καθώς 

επίσης και τα σχετικά συμπεράσματα, οι εισηγήσεις και τα σχέδια δράσης. 

2420- Ποιότητα των Κοινοποιήσεων 

Οι κοινοποιήσεις πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, σαφείς, περιεκτικές, 

εποικοδομητικές, ολοκληρωμένες και έγκαιρες. 

2421 - Λάθη και Παραλείψεις 

Εάν μια τελική κοινοποίηση περιέχει ένα σημαντικό λάθος ή παράλειψη, ο επικεφαλής 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τις διορθωμένες πληροφορίες σε όλους αυτούς που 

έλαβαν την αρχική κοινοποίηση 

2430 - Χρήση της φράσης «Διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου» 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να αναφέρουν ότι τα έργα στα οποία συμμετείχαν 

«διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του 

Εσωτερικού Ελέγχου» μόνο εφόσον τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του προγράμματος 

διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας καταδεικνύουν κάτι τέτοιο. 

2440 - Διάδοση Αποτελεσμάτων του Εργου 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τα αποτελέσματα του έργου στα 

κατάλληλα μέρη. 

2450 – Συνολική Γνώμη 

Όταν εκδοθεί μια συνολική γνώμη, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες της ανώτερης 

διοίκησης, του συμβουλίου και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών και πρέπει να 

υποστηρίζεται από επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες. 

2500 - Παρακολούθηση Προόδου 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα σύστημα 

παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται στη διοίκηση. 

2600 – Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων 

Όταν ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συμπεράνει ότι η διοίκηση έχει αποδεχτεί έναν 

βαθμό κινδύνου στον οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο οργανισμός, τότε ο επικεφαλής 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητήσει το θέμα με την διοίκηση. Εάν το ζήτημα σχετικά με 

τον κίνδυνο δεν επιλυθεί, ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναφέρει το θέμα στο 

συμβούλιο προς διευθέτηση. 
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5.6 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΙΑ
37

 είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο 

επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Ένας κώδικας δεοντολογίας είναι κατάλληλος και 

αναγκαίος για το επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς εδραιώνει την εμπιστοσύνη ως 

προς την αντικειμενικότητα διαβεβαίωσης θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης 

κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΙΙΑ εκτείνεται 

πέρα από τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να συμπεριλάβει δύο θεμελιώδη 

συστατικά στοιχεία: 

1. Τις Αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου. 

2. Τους Κανόνες Συμπεριφοράς που αναμένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. 

Αυτοί οι Κανόνες βοηθούν στην κατανόηση και μετατροπή των Αρχών σε πρακτική 

εφαρμογή και στοχεύουν στο να καθοδηγήσουν την ηθική συμπεριφορά των 

εσωτερικών ελεγκτών. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν τις ακόλουθες 

αρχές: 

1. Ακεραιότητα 

Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη 

βάση για στήριξη της κρίσης τους. 

2. Αντικειμενικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής 

αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών 

για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν σε 

μια ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται 

αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό 

των κρίσεων. 

3. Εμπιστευτικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που 

λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν 

υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. 
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 Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΙΑΑ είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: https://na.theiia.org/standards-

guidance/Public%20Documents/Code%20of%20Ethics%20Greek.pdf 
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4. Επάρκεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που 

απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 

Κανόνες συμπεριφοράς 

1. Ακεραιότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

 Θα εκτελούν την εργασία τους με εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα. 

 Θα τηρούν τους νόμους και θα προβαίνουν στις κοινοποιήσεις που απαιτούνται από 

τη νομοθεσία και το επάγγελμα. 

 Δεν θα εμπλέκονται συνειδητά, ως μέρη, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, 

ούτε θα εμπλέκονται σε πράξεις ατιμωτικές για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή 

ή για τον οργανισμό. 

 Θα σέβονται και θα συμβάλλουν στους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς 

σκοπούς του οργανισμού. 

2. Αντικειμενικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

 Δεν θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή θα συνάπτουν σχέσεις που 

ενδέχεται να βλάψουν ή να θεωρείται ότι βλάπτουν την αμερόληπτη εκτίμησή τους. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες ή οι σχέσεις εκείνες οι οποίες ενδέχεται να 

συγκρούονται με τα συμφέροντα του οργανισμού. 

 Δεν θα αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει ή να θεωρείται ότι βλάπτει την 

επαγγελματική τους εκτίμηση. 

 Θα κοινοποιούν όλες τις σημαντικές πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται και 

ενδέχεται να παραποιήσουν, εάν δεν κοινοποιηθούν, την έκθεση των υπό έλεγχο 

δραστηριοτήτων. 

3. Εμπιστευτικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

 Θα είναι συνετοί στη χρήση και προστασία των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη 

διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους. 

 Δεν θα χρησιμοποιούν πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή κατά τρόπο αντίθετο με 

τη νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του 

οργανισμού. 
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4. Επάρκεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

 Θα ασχολούνται μόνο με εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις αναγκαίες 

γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. 

 Θα παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Θα βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των 

υπηρεσιών τους. 

 

 

5.7 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

5.7.1 Ορισμός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης είναι το επηρεαζόμενο από τη διοίκηση και 

το προσωπικό της σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την κατάλληλη οργάνωση των 

λειτουργιών της, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, τη χρηματοοικονομική και 

λογιστική της οργάνωση, καθώς και όλα τα μέτρα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται 

με σκοπό την παροχή λογιστικής διασφάλισης.
38

 

Ο Ι. Φίλος (2004) ορίζει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ως το σύνολο των μέτρων 

ελέγχου εκείνων που έχουν επινοηθεί και χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση για να 

προωθήσουν, να κατευθύνουν, να περιορίσουν, να διοικήσουν και να ελέγξουν τις διάφορες 

δραστηριότητες αποβλέποντας στην ικανοποίηση  των στόχων της επιχείρησης. 

 

5.7.2 Διάκριση των Εννοιών Εσωτερικός Έλεγχος και Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός των εννοιών Εσωτερικός Έλεγχος και 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου καθώς στον επιχειρησιακό χώρο συχνά δημιουργείται 

σύγχυση μεταξύ των εννοιών. 
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 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 248 
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Ο όρος Εσωτερικός Έλεγχος υιοθετήθηκε από τους Αγγλοσάξονες ως  Internal 

Auditing, αναφέρεται στην υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και αποσκοπεί στην αξιολόγηση 

της επάρκειας λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικών Ελέγχων, δηλαδή τις επιμέρους 

λειτουργίες και στο να προτείνει βελτιώσεις όπου διαπιστώνονται αδυναμίες. 

Ως Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου νοείται ένα οργανωμένο και σωστά δομημένο 

πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνει ο οργανισμός με σκοπό την εφαρμογή 

και τη τήρηση αρχών και πολιτικών προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του. 

Είναι ένα οργανωτικό σχέδιο σε όλες τους τις προεκτάσεις.
39

 

 

5.7.3 Βασικές Αρχές Ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ως Βασικές αρχές ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
40

 θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: 

 Κατάλληλη Στελέχωση: Η σωστή στελέχωση από εξειδικευμένο δυναμικό και ο 

ανάλογος αριθμός αυτού πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα σε μια σύγχρονη επιχείρηση και 

ειδικά σε μια περίοδο με τάσεις διεθνοποιούμενης αγοράς που δεν επιδέχεται πειραματισμούς 

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

σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού από τα στελέχη μέχρι και τον 

απλό και ανειδίκευτο εργαζόμενο. Η σωστή λοιπόν αξιολόγηση και αξιοποίηση του 

εργατικού δυναμικού είναι ένας από τους κύριους συντελεστές επιτυχίας κάθε κρατικού ή 

ιδιωτικού φορέα. 

 Αποκέντρωση της διοίκησης: Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό της οργάνωσης και της 

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

να μεριμνούν ώστε: 

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

αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 

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

να έχει και περισσότερες ευθύνες. Να είναι απολύτως υπεύθυνο για τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και σε επίπεδο ατόμων. 

3. Να γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και μέτρηση του αποτελέσματος τόσο των 

διοικητικών οργάνων όσο και των αρμόδιων τμημάτων και αναλόγως να λαμβάνονται μέτρα. 
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 Παπαστάθης Π. (2003), σελ. 26 
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 Παπαστάθης Π. (2003), σελ. 49-52 
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 Διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών: Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός 

καθηκόντων και ευθυνών  σε όλα τα επίπεδα της πυραμίδας. Ειδικά σε θέματα που άπτονται 

της ζωτικότητας της επιχείρησης, όπως τα περιουσιακά στοιχεία, τα διαθέσιμα, το 

χαρτοφυλάκιο, τα ζωτικής σημασίας τμήματα παραγωγής, τα καθήκοντα και οι ευθύνες 

πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορισμένα. Επίσης κανένα τμήμα, παραγωγική μονάδα και 

άτομο δεν πρέπει να έχει την αποκλειστική γνώση και εξουσία για οποιαδήποτε σημαντική 

λειτουργία 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. 

 Παροχή εξουσιοδοτήσεων: Για συναλλαγές και εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι 

τρίτων απαιτείται εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο. Οι δοσοληψίες αυτές 

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

μέσω των καθιερωμένων λειτουργικών κανόνων και διαδικασιών, στα πλαίσια των οποίων η 

επιχείρηση κατ’ ανάγκη πρέπει να κινείται. 

 Διασφάλιση των συναλλαγών: Κάθε συναλλαγή, γεγονός της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες πολιτικές, διαδικασίες και 

κατευθύνσεις της διοίκησης έτσι ώστε: 

1. Να καθορίζονται σαφώς οι ευθύνες για εγκρίσεις. 

2. Να καθορίζονται σαφώς οι διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο πριν από κάθε 

συναλλαγή. 

3. Να υποβοηθείται η σωστή καταχώρηση και λογιστική απεικόνιση κάθε λογιστικού 

γεγονότος. 

4. Να απεικονίζονται όλες οι συναλλαγές σε καλά σχεδιασμένα και οργανωμένα έντυπα, 

ώστε να δίνουν ανά πάσα στιγμή τη σωστή πληροφόρηση. 

5. Να ελαχιστοποιείται σε κάθε συναλλακτική δραστηριότητα η πιθανότητα λάθους. 

6. Να διευκολύνεται η διαδικασία ανάλυσης κάθε οικονομικού γεγονότος και η παροχή 

πληροφόρησης αυτού στη διοίκηση για λήψη αποφάσεων. 

Προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέρονται κάθε οργανισμού η κάθε συναλλαγή 

θα πρέπει να ακολουθεί τέσσερα στάδια, δηλαδή: 

1. Της εξουσιοδότησης: Να εκχωρούνται εξουσιοδοτήσεις σε συγκεκριμένα άτομα, που 

θα χειρίζονται τις συναλλαγές σε όλες τις φάσεις και μέχρι ποιο ποσό. 

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

Κάθε έγκριση συναλλαγής εκ των υστέρων εγκυμονεί κινδύνους για την επιχείρηση και τους 

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

4. Της καταγραφής: Η άμεση καταγραφή της συναλλαγής, μετά την εκτέλεση, είναι μια 

δικλείδα ασφαλείας προς αποφυγή επανάληψης της ίδιας συναλλαγής και παροχή άμεσης 

εικόνας των συναλλαγών. 

 Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας: Η συστηματική επιτήρηση και 

επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών και εργαζομένων κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, 

δίνει τη δυνατότητα για άμεση διαρθρωτική παρέμβαση, όπου απαιτείται, για την τήρηση και 

κατανόηση των διαδικασιών και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και 

προϊόντων. 

 Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση: Πληροφοριακό υλικό, στοιχεία εκθέσεων, 

πορίσματα μελετών, συμπεράσματα συσκέψεων και συνεδρίων, που προέρχονται από το 

εξωτερικό και το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον και που αποτελούν μέρος βελτίωσης και 

αξιολόγησης  της απόδοσης των δραστηριοτήτων, πρέπει να ετοιμάζονται οργανωμένα και 

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

της διοίκησης για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων. 

 Έκταση ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο: Ο σχεδιασμός του ελέγχου από τα ίδια 

τμήματα, καθώς και η έκταση αυτού πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος, στη φύση των 

δραστηριοτήτων του φορέα, στην οργάνωση αυτού και ανάλογα με τον κίνδυνο που είναι 

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

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

πρέπει να εκτιμάται αν είναι εφικτό, το κόστος και η ωφέλεια που προκύπτει από κάθε 

έλεγχο. 

 Θέσπιση τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου: Η άμεση, σωστή και αντικειμενική 

πληροφόρηση της διοίκησης από μια διαφορετική οπτική γωνία σε ένα οργανωμένο φορέα, 

προϋποθέτει τη θέσπιση ενός ανεξάρτητου τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η ανεξαρτησία 

του, ως κύριο χαρακτηριστικό, καθώς και η εποπτεία του από τη διοίκηση, του δίνει τη 

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

βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων, ανεπηρέαστα και αντικειμενικά. 

Η πλήρης υποστήριξη του Εσωτερικού Ελέγχου από τη διοίκηση, του παρέχει τη 

δυνατότητα για αντικειμενικότερη και ανεξάρτητη αξιολόγηση των λειτουργιών, στοιχείο 

απαραίτητο, προκειμένου να παρέχει στη διοίκηση την πληροφόρηση εκείνη, που θα τη 

βοηθήσει να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τον επιχειρηματικό κίνδυνο για τον οποίο είναι 

και υπεύθυνη. 
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5.7.4 Χαρακτηριστικά Ενός Αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου
41

 

 

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου που να είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες και περιστάσεις. Τα 

ειδικά χαρακτηριστικά ελέγχου σε οποιοδήποτε σύστημα εξαρτώνται από συγκεκριμένους 

παράγοντες, όπως είναι το μέγεθος, η φύση των εργασιών της επιχείρησης (έντασης εργασίας 

ή κεφαλαίου), η οργανωτική διάρθρωση και οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης, για να 

διατυπώσουν ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά τα οποία αν εφαρμοσθούν θα βοηθήσουν την 

επιχείρηση να πετύχει τους βασικούς στόχους του εσωτερικού ελέγχου. Ένα ικανοποιητικό 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Ένα καλά μελετημένο οργανωτικό σχέδιο. Η αυτονομία του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και ευθυνών αυτού είναι δύο βασικά στοιχεία 

ενός καλού οργανωτικού σχήματος. Στο σχήμα αυτό θα πρέπει να υπάρχει σαφής 

καταμερισμός της εξουσίας, των υπευθυνοτήτων και των καθηκόντων μεταξύ των διαφόρων  

μελών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 Ένα ικανοποιητικό σύστημα εξουσιοδότησης, αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Σε μια 

σύγχρονη επιχείρηση θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σχήμα εκχώρησης αρμοδιοτήτων, 

εξουσίας και ευθυνών, ώστε ορισμένα άτομα να έχουν τη δύναμη και εξουσία να εγκρίνουν 

την εκτέλεση των διαφόρων συναλλαγών. Όσο χαμηλότερα στα στρώματα της διοίκησης 

φτάνει αυτή η εκχώρηση αρμοδιοτήτων, τόσο αποτελεσματικότερα μπορεί να λειτουργήσει η 

επιχείρηση. 

 Λογιστική διάρθρωση. Η επιτυχία του εσωτερικού ελέγχου, με τον καταμερισμό των 

καθηκόντων, προϋποθέτει ένα λογιστικό σύστημα, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να 

μετράει τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των επιμέρους οργανωτικών μονάδων. 

 Σύγχρονη πολιτική προσωπικού. Η επιτυχία οποιουδήποτε συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου εξαρτάται από την ικανότητα των ανθρώπων που θα το εφαρμόσουν. Γι’ αυτό το 

λόγο, υιοθετούνται μοντέρνες πολιτικές προσωπικού και διαδικασίες προσλήψεων 

εκπαίδευσης και επίβλεψης, ώστε μόνο ικανά και τίμια άτομα να αποτελούν το προσωπικό 

του εσωτερικού ελέγχου. 
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 Κατάλληλο και αποτελεσματικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου. Το προσωπικό 

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνο για την επιτυχία και την επίτευξη των 

στόχων του τμήματος αυτού. Η έλλειψη ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή  μπορεί να 

μειώσει σημαντικά την σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Αν το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου βρίσκεται κάτω από τη διεύθυνση την οποία καλείται να ελέγξει, τότε η 

αποτελεσματικότητα αυτή είναι πολύ αμφίβολη. 

 Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή  ελέγχου. Η επιτροπή ελέγχου η οποία 

βρίσκεται κάτω από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από λίγα μέλη, σκοπό έχει να 

προτείνει τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, να καθορίσει το σκοπό του ελέγχου και να 

εξετάσει τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

 

5.8 Κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας 

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας ιδρύθηκε το 1974 με στόχο τη διαμόρφωση προτύπων εποπτείας 

και κατευθυντηρίων οδηγιών για τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Το 1988 η 

Επιτροπή εισήγαγε ένα σύστημα κεφαλαιακής μέτρησης με την ονομασία Basel Capital 

Accord.  

Το 1988 εκδόθηκε το πλαίσιο εποπτείας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος με την 

ονομασία Βασιλεία Ι. Στόχος ήταν η αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου μέσω της 

θέσπισης ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

Στην αρχή της δεκαετίας του 2000 το πλαίσιο Βασιλεία ΙΙ, το οποίο αντικατέστησε τη 

Βασιλεία Ι, αποσκοπούσε στην πληρέστερη απεικόνιση των αναλαμβανομένων κινδύνων από 

τα πιστωτικά ιδρύματα και στη σύνδεση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους κινδύνους 

αυτούς. Τέλος, στο πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ, παρουσιάζονται κανονιστικά πρότυπα που αφορούν 

την κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα των τραπεζών.
42

 

 

5.8.1 Βασιλεία Ι 

 

Ως μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της να αντιμετωπίσει τραπεζικά εποπτικά θέματα 

και να ενισχύσει την εποπτεία μέσω καθοδήγησης που θα ενθαρρύνει τις ορθές πρακτικές 
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διαχείρισης κινδύνου, η Επιτροπή της Βασιλείας εκδίδει ένα σχέδιο πλαισίου, το σύμφωνο 

της Βασιλείας Ι, το οποίο θέτει κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για την εποπτεία του 

πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών. 

 Δύο βασικοί στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών της Επιτροπής σχετικά 

με τη ρυθμιστική σύγκλιση. Αυτοί είναι, πρώτον, ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει να χρησιμεύει 

στην ενίσχυση και στη σταθερότητα του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και δεύτερον, ότι 

το πλαίσιο θα πρέπει να είναι δίκαιο και να έχει υψηλό βαθμό συνέπειας στην εφαρμογή του 

σε τράπεζες σε διαφορετικές χώρες, με σκοπό την μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

διεθνών τραπεζών. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το συμφωνηθέν πλαίσιο αποσκοπεί στη θέσπιση ελάχιστων 

επιπέδων κεφαλαίων για τράπεζες που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Το πλαίσιο απευθύνεται 

κυρίως στην εκτίμηση κεφαλαίου σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο αλλά και με άλλους 

κινδύνους, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου και ο επενδυτικός κίνδυνος σε κινητές αξίες, οι οποίοι 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις εποπτικές αρχές για την αξιολόγηση της συνολικής 

κεφαλαιακής επάρκειας. 

Ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας ορίζεται ως ο λόγος των Εποπτικών Ιδίων 

Κεφαλαίων προς το Σταθμισμένο Έναντι Κινδύνων Ενεργητικό, η ελάχιστη τιμή του οποίου 

καθιερώθηκε στο 8%. Δηλαδή,  

ΣΚΕ= 
                      

                                     ό
 ≥8% 

Το 1996 έχουμε διεύρυνση της Βασιλείας Ι με την ενσωμάτωση κανόνων εποπτείας και του 

κινδύνου της αγοράς που προκύπτει από τις ανοιχτές θέσεις συναλλάγματος. 

 

5.8.2 Βασιλεία ΙΙ 

 

Η Βασιλεία ΙΙ
43

 είναι η δεύτερη συμφωνία  στην οποία κατέληξε η Επιτροπή της Βασιλείας 

με αντικείμενο τη στοιχειοθέτηση ενός πλέγματος προτάσεων σχετικά με τον κανονισμό 

λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Σκοπός της συμφωνίας ήταν ο σχεδιασμός ενός διεθνούς προτύπου ελέγχου, όπου οι 

ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις σχετικές διατάξεις, προκειμένου να 
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θωρακίσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από ενδεχόμενους κινδύνους τόσο λειτουργικούς 

όσο και χρηματοοικονομικούς. 

Στο επίκεντρο των προτεινόμενων από τη συμφωνία ρυθμίσεων, τέθηκε το επίπεδο 

της κεφαλαιακής επάρκειας κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Το πλέγμα των κανόνων 

που πρότεινε, επιχείρησε να θέσει τις προϋποθέσεις, ώστε η ορθή κεφαλαιακή διαχείριση και 

η αντιμετώπιση των διαφόρων κινδύνων να εξασφαλίζει την εξάλειψη της έκθεσης του κάθε 

ιδρύματος. 

Η συμφωνία δομείται γύρω από τρείς βασικούς άξονες, οι οποίοι είναι γνωστοί ως 

πυλώνες και καθένας από αυτούς αφορά διαφορετικές έννοιες που σχετίζονται όμως με τη 

δημιουργία ενός ενιαίου, διεθνούς ρυθμιστικού και ελεγκτικού πλαισίου για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Ο πρώτος πυλώνας καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας που 

απαιτείται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κύριοι κίνδυνοι στους οποίους ένας 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός μπορεί να εκτεθεί. Δηλαδή, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 

λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος της αγοράς. 

Ο δεύτερος πυλώνας παρέχει στις ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρχές τα εργαλεία για 

τη διασφάλιση των στόχων και υπολογισμών του πρώτου πυλώνα, καθώς και το πλαίσιο μέσα 

από το οποίο μπορεί το ίδιο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να παρακολουθεί τις μεθόδους που 

εφαρμόζει για τη διαχείριση των διαφόρων κινδύνων. Αποτέλεσμα αυτού του πυλώνα είναι η 

Εσωτερική Μέθοδος Εκτίμησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process- ICAAP). 

Ο τρίτος πυλώνας δημιουργεί ένα πλέγμα κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την 

ορθή και ολοκληρωμένη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων τόσο του πρώτου όσο και του 

δεύτερου πυλώνα. Αυτό επιτρέπει στο επενδυτικό κοινό, αλλά και στις ρυθμιστικές και 

ελεγκτικές αρχές, την απρόσκοπτη πληροφόρηση αναφορικά με την πραγματική εικόνα του 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού. 

 

5.8.3 Βασιλεία ΙΙΙ
44

 

 

Η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση  στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21
ου

 αιώνα 

αποτέλεσε αιτία για να ενταθούν οι προσπάθειες της Επιτροπής και των αρχών, προκειμένου 
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να διορθώσουν τις ανεπάρκειες του μέχρι τότε ρυθμιστικού πλαισίου. Αποτέλεσμα αυτών 

των προσπαθειών ήταν η συμφωνία της Βασιλείας ΙΙΙ που αποτελεί την τρίτη κατά σειρά 

συμφωνία της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό του ρυθμιστικού πλαισίου για την 

εκτίμηση του απαιτούμενου επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας, δεδομένων των διαφόρων 

κινδύνων που κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός αντιμετωπίζει. 

Η Βασιλεία ΙΙΙ κινήθηκε προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών, ενώ παράλληλα εισήγαγε νέες κανονιστικές απαιτήσεις που 

προηγουμένως δεν υπήρχαν. Κύριος στόχος της Επιτροπής ήταν η ενίσχυση  και διασφάλιση 

της τραπεζικής ρευστότητας, καθώς και η απαραίτητη μόχλευση των τραπεζών. 

Η νέα Βασιλεία διατηρεί τους πυλώνες της προηγούμενης συμφωνίας. Η Επιτροπή 

θεωρεί τα δεδομένα που προκύπτουν από τον εσωτερικό έλεγχο ως κεφαλαιώδους σημασίας 

για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και την εκτίμηση 

της συνεπακόλουθης κεφαλαιακής επάρκειας. Έμφαση δίνεται στα αποτελέσματα του 

εσωτερικού ελέγχου που προκύπτουν σχετικά με την ρευστότητα του εκάστοτε 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και την τραπεζική μόχλευση. Στόχος είναι ένας πιο δυναμικός 

υπολογισμός του κινδύνου και μια ορθότερη εκτίμηση του απαιτούμενου επιπέδου της 

κεφαλαιακής επάρκειας. 

 

5.8.4 Βασιλεία IV 

 

Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν εφαρμόσει με ταχύρυθμες διαδικασίες τη 

Βασιλεία III ως διασφάλιση απέναντι σε μια ενδεχόμενη οικονομική κρίση, αυξάνοντας τα 

επίπεδα των κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτουν οι τράπεζες. Πριν ακόμα εφαρμοστεί 

πλήρως το πλαίσιο της Βασιλείας III, ορισμένες χώρες επιβάλλουν απαιτήσεις οι οποίες 

ξεπερνούν το πλαίσιο συστάσεων της Βασιλείας III. Πρόσφατες εξελίξεις είναι πιθανό να 

οδηγήσουν σε τρεις αλλαγές, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση της Βασιλείας IV. Πρώτον, η 

απαίτηση από τις τράπεζες να καλύψουν έναν υψηλότερο ελάχιστο δείκτη μόχλευσης, ο 

περιορισμός των πλεονεκτημάτων των τραπεζών με χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων τους και μεγαλύτερη διαφάνεια από τις τράπεζες 

σχετικά με τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου. 

  Αυτές οι κινήσεις που οδηγούν στη Βασιλεία IV έχουν τρεις σημαντικές συνέπειες. 

Πρώτον, είναι πιθανό οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν σημαντικά υψηλότερες κεφαλαιακές 
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απαιτήσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό του υψηλότερου ελάχιστου δείκτη μόχλευσης 

και από μια πιο σκληρή ρυθμιστική προσέγγιση για την επιβολή των stress tests. Αυτό θα 

απαιτήσει από τις τράπεζες είτε να διατηρούν περισσότερα κεφάλαια ή να περιορίσουν τις 

εντός και εκτός ισολογισμού δραστηριότητες τους. Ακόμη θα χρειαστεί να βελτιώσουν τη 

διαχείριση των κεφαλαίων τους. Μια λιγότερο ευαίσθητη σε θέματα κινδύνων προσέγγιση, 

τόσο για τους κεφαλαιακούς δείκτες όσο και για την εσωτερική μοντελοποίηση, είναι πιθανό 

να αναγκάσει τις τράπεζες να αξιολογούν εκ νέου την ισορροπία μεταξύ επιχειρήσεων 

χαμηλού και υψηλού κινδύνου. Μόλις οι ανάγκες ρευστότητας της τράπεζας εκπληρωθούν, 

θα υπάρχει ισχυρό κίνητρο ώστε να μειώσουν την κράτηση λιγότερο επικίνδυνων 

περιουσιακών στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Ο Ελεγκτής, η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα τρία θεσμικά 

όργανα λειτουργίας του θεσμού της Ανώνυμης Εταιρίας, σχεδόν σε όλες τις χώρες του 

Κόσμου. Ο θεσμός του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ήλθε στην Ελλάδα το 1995, ενώ με την 

πλήρη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 8ης Οδηγίας (84/253) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα αυξημένα προσόντα για την άσκηση 

του επαγγέλματος. Δεδομένου ότι το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι μέλος της 

International Federation of Accountants (IFAC), από της ιδρύσεως της, παρακολουθεί και 

εφαρμόζει όπου είναι δυνατό στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα. 

 Το κεφάλαιο αυτό παραθέτει τον ορισμό του εξωτερικού ελέγχου, καθώς και την 

αναγκαιότητα του για τις επιχειρήσεις. Επίσης, αναφερόμαστε στα ελεγκτικά τεκμήρια και 

στη γνώμη που εκφέρει ο ελεγκτής για τις οικονομικές καταστάσεις. Τέλος, γίνεται αναφορά 

στην νομική ευθύνη των ελεγκτών. 

 

6.2 Ορισμός Εξωτερικού Ελέγχου  

 

Σύμφωνα με τους Porter, Simon, Hatherly, (2003), έλεγχος είναι μια συστηματική διαδικασία 

αντικειμενικής συλλογής και αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τους 

ισχυρισμούς για τις οικονομικές δράσεις και τα γεγονότα που παρουσιάζει η επιχείρηση στις 

οικονομικές καταστάσεις. Ο ελεγκτής έχει αναλάβει να ελέγξει τον βαθμό αντιστοιχίας 

μεταξύ αυτών των ισχυρισμών και των κριτηρίων και να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα 

στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Από τον ορισμό αυτό προκύπτει ότι: 

 Ο έλεγχος ακολουθεί μια καθορισμένη σειρά βημάτων. 

 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη συλλογή και την αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων. 



49 
 

 Ο ελεγκτής εξετάζει τους ισχυρισμούς για τις οικονομικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης. 

 Ο ελεγκτής αξιολογεί κατά πόσο αυτοί οι ισχυρισμοί είναι σύμφωνοι με τους 

λογιστικούς κανόνες. 

 Ο ελεγκτής παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε έκθεση ελέγχου.
45

 

Συγκεκριμένα ορίζουν τον Εξωτερικό έλεγχο ως τον έλεγχο ο οποίος 

πραγματοποιείται από πρόσωπα τα οποία δεν σχετίζονται με τον ελεγχόμενο φορέα. Ειδικά 

καταρτισμένα άτομα, ανεξάρτητα από τον ελεγχόμενο φορέα και το προσωπικό που 

απασχολεί, καθοδηγούν τον έλεγχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί από 

ή για λογαριασμό των προσώπων για τα οποία γίνεται ο έλεγχος.
46

 

Όπως αναφέρει ο Παππάς (1999), Εξωτερικός Έλεγχος είναι η συστηματική εργασία 

που διενεργεί ένας ανεξάρτητος, ικανός και επαγγελματικά καταρτισμένος ελεγκτής, με την 

οποία προσπαθεί να συλλέξει και να αξιολογήσει αντικειμενικά, εκείνα τα αποδεικτικά 

στοιχεία που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει την κρίση του και να θεμελιώσει την 

επαγγελματική του γνώμη για την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων.
47

 

 

6.3 Αναγκαιότητα του Εξωτερικού Ελέγχου  

 

Η ανάπτυξη των εταιριών έχει συνοδευτεί από το διαχωρισμό διοικητικών καθηκόντων και 

ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, έχει ανακύψει η ανάγκη ενημέρωσης των μετόχων και των 

πιστωτών της εταιρίας για την χρηματοοικονομική της πορεία. Οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων χρειάζονται διαβεβαίωση ότι οι καταστάσεις είναι αξιόπιστες, γι’ αυτό το λόγο 

πραγματοποιείται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές ώστε να διασφαλίσουν τα συμφέροντα 

τους.
48

 

Ο έλεγχος είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα οποιασδήποτε οικονομικής διαχείρισης 

ξένης περιουσίας. Είναι ένα είδος ασφαλίσεως κατά των λαθών, της ανειλικρίνειας, της 

κλοπής και της απάτης.
49
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Τρία ερωτήματα
50

 προκύπτουν σχετικά με την αναγκαιότητα του ελέγχου στις 

επιχειρήσεις. Γιατί οι πληροφορίες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να μην είναι 

αξιόπιστες, γιατί είναι τόσο σημαντικό για τους αποδέκτες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων να είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες που παρουσιάζουν οι καταστάσεις και γιατί 

οι αποδέκτες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν ελέγχουν μόνοι τους τις 

πληροφορίες αυτές. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορούν να βρεθούν σε τέσσερις 

παράγοντες και αυτοί είναι: σύγκρουση συμφερόντων, συνέπειες σφαλμάτων, απόσταση και 

πολυπλοκότητα. 

Σύγκρουση Συμφερόντων: Οι διοικήσεις των εταιριών αναλαμβάνουν την κατάρτιση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και πιθανόν η εικόνα της επιχείρησης που θα 

παρουσιάσουν να είναι ωραιοποιημένη. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

επιθυμούν οι καταστάσεις να απεικονίζουν με ακρίβεια τη χρηματοοικονομική επίδοση της 

εταιρίας. Ωστόσο, αντιλαμβάνονται ότι οι διευθυντές μπορούν να επηρεάσουν τις 

οικονομικές καταστάσεις για δικό τους συμφέρον. Προκύπτει λοιπόν σύγκρουση 

συμφερόντων μεταξύ της διοίκησης και των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Ο 

έλεγχος παίζει σημαντικό ρόλο στη διαβεβαίωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν την πραγματική απόδοση της εταιρίας. 

Συνέπειες Σφαλμάτων: Αν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων βασίζουν τις 

αποφάσεις τους σε εικονικές πληροφορίες, τότε είναι πιθανό να υποστούν ζημία. Γι’ αυτό το 

λόγο επιθυμούν οι οικονομικές καταστάσεις να είναι αξιόπιστες πριν πάρουν τις επενδυτικές 

τους αποφάσεις. 

Απόσταση: Ως συνέπεια νομικών, φυσικών και οικονομικών παραγόντων, οι χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων δεν μπορούν να πιστοποιήσουν μόνοι τους την αξιοπιστία 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές. Οι μέτοχοι δεν έχουν κανένα νομικό δικαίωμα 

για πρόσβαση στα βιβλία και στα αρχεία της επιχείρησης κι ακόμη πολλοί από αυτούς 

βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την επιχείρηση το οποίο καθιστά αδύνατη την 

πρόσβαση στα στοιχεία της. Επίσης, ακόμη κι αν είχαν το νομικό δικαίωμα να εξετάσουν οι 

ίδιοι τις πληροφορίες που απεικονίζονται στις καταστάσεις, απαιτεί πολύ χρόνο και πολλά 

έξοδα ώστε να το κάνουν οι ίδιοι. Συνεπώς, απαιτείται κάποιος ανεξάρτητος από την 

επιχείρηση υπάλληλος ο οποίος θα έχει πρόσβαση στα αρχεία της και θα μπορέσει να 

πιστοποιήσει την αξιοπιστία των οικονομικών  καταστάσεων. 
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Πολυπλοκότητα: Καθώς το μέγεθος των επιχειρήσεων αυξάνεται, μεγαλώνει και ο 

όγκος των συναλλαγών τους. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τόσο οι συναλλαγές όσο και τα 

λογιστικά συστήματα που τις διαχειρίζονται έχουν γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκα. Ως 

αποτέλεσμα, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να διαπραχθούν σφάλματα και ακόμη οι 

χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να μην έχουν τις γνώσεις για να 

αξιολογήσουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των πληροφοριών που τους παρέχονται. Γι’ 

αυτό θεωρείται επιτακτική η ανάγκη να εξετάζονται οι οικονομικές καταστάσεις από έναν 

ορκωτό ελεγκτή ο οποίος έχει τις γνώσεις και τα απαραίτητα προσόντα για να 

πραγματοποιήσει τον έλεγχο. 

 

6.4 Τα Στάδια του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με τους Porter, Simon, Hatherly τα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας 

συνοψίζονται στα παρακάτω βήματα: 

1. Διορισμός των ελεγκτών κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. 

2. Η επιστολή της δέσμευσης αποστέλλεται στον πελάτη. Ο σκοπός αυτού του βήματος 

είναι να τεκμηριώσει τις διαδικασίες ελέγχου και να διευκρινιστούν θέματα που μπορεί να 

έχουν προκύψει. 

3. Κατανόηση του πελάτη, των δραστηριοτήτων και των συνθηκών της ελεγχόμενης 

εταιρίας. Σκοπός είναι η κατανόηση των γεγονότων, των συναλλαγών και πρακτικών που 

χρησιμοποιεί η εταιρία, τα οποία μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο ελεγκτής πρέπει να ενημερωθεί για την οργάνωση και 

τις συνθήκες λειτουργίας της εταιρίας, να μελετήσει το καταστατικό ίδρυσης της και τυχόν 

υφιστάμενη ειδική νομοθεσία που αφορά την επιχείρηση. Πρέπει να γνωρίζει το αντικείμενο 

εργασιών της εταιρίας, τη διοικητική και τεχνική διάρθρωση και τη λογιστική οργάνωση της. 

4. Συνολική αναλυτική εξέταση, ώστε να εκτιμήσει τους κινδύνους και να θέσει όρια 

σημαντικότητας. 

5. Κατανόηση του λογιστικού συστήματος και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Για να κατανοήσει τη λειτουργία του λογιστικού συστήματος και να αναγνωρίσει τις 

αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

6. Εξέταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου μέσω δοκιμών συμμόρφωσης. Για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο οι έλεγχοι στους οποίους βασίζεται ο σχεδιασμός του εξωτερικού 

ελέγχου λειτουργούν σωστά.  



52 
 

7. Εξέταση των συναλλαγών και των υπολοίπων των λογαριασμών. Για να αξιολογήσει 

την πληρότητα, την ακρίβεια και την εγκυρότητα των δεδομένων που παράγονται από το 

λογιστικό σύστημα. Προτού αρχίσει η εκτέλεση των επιμέρους ελεγκτικών διαδικασιών 

πρέπει να προηγηθεί η επαλήθευση του ανοίγματος των βιβλίων. Η επαλήθευση αυτή θα 

διενεργηθεί από τα στοιχεία του φακέλου ελέγχου της προηγούμενης χρήσης. 

8. Ολοκλήρωση και αναθεώρηση. Για να διαβεβαιώσει ότι έχει συλλέξει επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία στα οποία θα βασίσει τη γνώμη του. 

9. Ενημέρωση των μετόχων και των πιστωτών για τα ευρήματα του ελέγχου. Με την 

έκθεση ελέγχου που συντάσσει ο ελεγκτής μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας, 

ενημερώνει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, είτε είναι επενδυτές ή πιστωτές της 

επιχείρησης, για τα ευρήματα του, όπως και για τις αδυναμίες που διαπίστωσε στο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου. 

10. Επαναδιορισμός σε ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. 

 

6.5 Ελεγκτικά Τεκμήρια 

 

Το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 500, «Ελεγκτικά Τεκμήρια», καθορίζει τα ελεγκτικά 

τεκμήρια και ασχολείται με την ικανότητα του ελεγκτή να σχεδιάσει και να εκτελέσει 

ελεγκτικές διαδικασίες για την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων 

ώστε να δύναται να εξάγει συμπεράσματα στα οποία θα βασίσει τη γνώμη του. 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες
51

 για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, μπορεί να 

περιλαμβάνουν: επιθεώρηση, παρατήρηση, επιβεβαίωση, επανυπολογισμό, επανεκτέλεση, 

και αναλυτικές διαδικασίες, συχνά σε κάποιο συνδυασμό και δρουν συμπληρωματικά ως 

προς την έρευνα. 

Η Επιθεώρηση
52

 περιλαμβάνει τη φυσική εξέταση ενός περιουσιακού στοιχείου ή την 

εξέταση των αρχείων ή εγγράφων, που παράγονται είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, σε έντυπη 

ή σε ηλεκτρονική μορφή. Η επιθεώρηση των αρχείων και εγγράφων παρέχει ελεγκτικά 

τεκμήρια διαφόρων βαθμών αξιοπιστίας, ανάλογα με τη φύση και την πηγή τους και στην 

περίπτωση των εσωτερικών αρχείων και εγγράφων, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα των 

δικλίδων ασφαλείας κατά την παραγωγής τους. 
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Η Παρατήρηση
53

 αποτελεί μια διαδικασία που εκτελείται από άλλους παρουσία του 

ελεγκτή, για παράδειγμα, η παρατήρηση του ελεγκτή της καταμέτρησης των αποθεμάτων από 

το  προσωπικό, ή της εκτέλεσης δραστηριοτήτων δικλίδων. Η παρατήρηση παρέχει ελεγκτικά 

τεκμήρια σχετικά με την εκτέλεση ενεργειών, αλλά περιορίζεται από το χρονικό σημείο κατά 

το οποίο η παρατήρηση πραγματοποιείται αλλά και από το γεγονός ότι η πράξη  που 

παρατηρείται μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται στην πραγματικότητα. 

Μια εξωτερική Επιβεβαίωση
54

 αντιπροσωπεύει ελεγκτικά τεκμήρια που λαμβάνονται 

από τον ελεγκτή ως άμεση γραπτή απάντηση από τρίτους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή 

άλλο μέσο. Οι εξωτερικές επιβεβαιώσεις δεν είναι απαραίτητο να περιορίζονται μόνο στα 

υπόλοιπα των λογαριασμών. Για παράδειγμα ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει επιβεβαίωση των 

όρων των συμφωνιών και των συναλλαγών που έχει η εταιρία με τρίτους. 

Ο Επανυπολογισμός
55

 αποτελείται από τον έλεγχο της μαθηματικής ακρίβειας 

εγγράφων ή αρχείων. Ο  επανυπολογισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί χειρόγραφα ή με 

ηλεκτρονικά μέσα. 

Η Επανεκτέλεση
56

 περιλαμβάνει την ανεξάρτητη εκτέλεση των διαδικασιών ή ελέγχων 

από τον ελεγκτή, που είχαν αρχικά εκτελεσθεί από την εταιρία ως μέρος του εσωτερικού 

ελέγχου. 

Οι Αναλυτικές Διαδικασίες
57

 αποτελούνται από αξιολογήσεις των οικονομικών 

πληροφοριών μέσω ανάλυσης των αληθοφανών σχέσεων μεταξύ οικονομικών και μη 

οικονομικών δεδομένων.  

Η Έρευνα
58

 καλύπτει την αναζήτηση πληροφοριών από πρόσωπα που διαθέτουν τις 

κατάλληλες γνώσεις, τόσο σε επίπεδο χρηματοοικονομικών όσο και μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων. Η Έρευνα χρησιμοποιείται εκτενώς κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε συνδυασμό 

με άλλες διαδικασίες ελέγχου. Οι έρευνες μπορεί να κυμαίνονται από επίσημες γραπτές 

έρευνες μέχρι άτυπες προφορικές ερωτήσεις.  

Η επάρκεια
59

 και η καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων είναι αλληλένδετες. Η 

Επάρκεια είναι το μέτρο της ποσότητας των ελεγκτικών τεκμηρίων. Η ποσότητα των 

ελεγκτικών τεκμήριων που απαιτείται, επηρεάζεται από την εκτίμηση του ελεγκτή για τους 

κινδύνους της ανακρίβειας και επίσης από την ποιότητα των εν λόγω στοιχείων ελέγχου. 
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Η κρίση του ελεγκτή για το τι είναι επαρκές ελεγκτικό τεκμήριο επηρεάζεται από 

τέτοιους παράγοντες όπως είναι
60

: 

 Η εκτίμηση από τον ελεγκτή της φύσης και του επιπέδου του εγγενούς κινδύνου, τόσο 

στο επίπεδο των οικονομικών καταστάσεων όσο και στο επίπεδο του υπόλοιπου των 

λογαριασμών ή της κατηγορίας συναλλαγών. 

 Η φύση των συστημάτων λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου και η εκτίμηση του 

κινδύνου εσωτερικού ελέγχου. 

 Η σπουδαιότητα του υπό εξέταση αντικειμένου. 

 Η κτηθείσα πείρα κατά τη διάρκεια προηγούμενων ελέγχων. 

 Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης ή 

σφάλματος που ενδεχομένως σημειώθηκαν. 

 Η πηγή και η αξιοπιστία των διαθέσιμων πληροφοριών. 

Καταλληλότητα
61

, είναι το μέτρο της ποιότητας των ελεγκτικών τεκμηρίων, δηλαδή 

της σχετικότητα και της αξιοπιστία τους στην παροχή υποστήριξης για τα συμπεράσματα στα 

οποία βασίζεται η γνώμη του ελεγκτή. Η αξιοπιστία των τεκμηρίων επηρεάζεται από την 

πηγή και από τη φύση τους και εξαρτάται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάτω από τις οποίες 

συλλέγονται. Αξιόπιστα
62

 θεωρούνται τα αποδεικτικά στοιχεία όταν λαμβάνονται από 

ανεξάρτητες πηγές, συλλέγονται άμεσα δηλαδή από επιτόπια έρευνα, π.χ. απογραφή, 

εκδίδονται από την ίδια την οικονομική μονάδα με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζει επαρκές 

και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τέλος αποκτώνται άμεσα εξαιτίας της 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας του ελέγχου. 

Οι σημαντικότερες κατηγορίες ελεγκτικών τεκμηρίων που συγκεντρώνουν οι ελεγκτές 

για να θεμελιώσουν τη γνώμη τους είναι: 

 Λογιστικά Στοιχεία-Βιβλία: Τα λογιστικά βιβλία της ελεγχόμενης εταιρίας, εφόσον 

είναι θεωρημένα και ενημερωμένα, παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των αποδεικτικών 

στοιχείων που χρειάζεται ο ελεγκτής. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου επηρεάζει σημαντικά την αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων ως αποδεικτικών 

στοιχείων. 

 Εσωτερικός Έλεγχος: Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί βασικό παράγοντα 

για την αξιοπιστία και ποιότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων. Επίσης, μέσω του συστήματος 
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εσωτερικού ελέγχου, ο ελεγκτής εκτιμά την τάση εμφάνισης σφαλμάτων κατά τη διαδικασία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

 Υπολογιστικές Εργασίες
63

: Εκτελούνται από τον ελεγκτή σε διάφορα στάδια της 

ελεγκτικής διαδικασίας και αφορούν την ορθότητα-επαλήθευση των αθροίσεων κονδυλίων 

λογαριασμών, του υπολογισμού των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων, της 

αποτιμήσεως των αποθεμάτων, του υπολογισμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 

και προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού, της αποτίμησης των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα, της απομειώσεως της αξίας περιουσιακών στοιχείων, του 

υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος και αναβαλλόμενου φόρου, του 

υπολογισμού των αποθεματικών που σχηματίζεται από τα κέρδη χρήσεως. 

 Έγγραφα Αποδεικτικά Στοιχεία: Τα έγγραφα που λαμβάνουν οι ελεγκτές είτε από 

την εταιρία είτε από τρίτους. Τέτοια έγγραφα είναι επιστολές της διοίκησης, επιστολές 

πελατών, επιστολές προμηθευτών, extrait τραπεζικών λογαριασμών, φορτωτικά έγγραφα κ.α. 

Τα έγγραφα που συντάσσονται από τρίτους εκτός της ελεγχόμενης μονάδας και στέλνονται 

απευθείας στον ελεγκτή έχουν μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας. 

 Φυσικά Αποδεικτικά Στοιχεία: Είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από απογραφή 

που διενεργείται από τον ελεγκτή. Η έρευνα αφορά την καταμέτρηση του ταμείου, την 

απογραφή αποθεμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ο ελεγκτής θα πρέπει έχει υπόψη 

ότι η ύπαρξη και η κυριότητα ενός στοιχείου αποτελούν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις και 

απαιτούνται συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την κυριότητα των περιουσιακών 

στοιχείων. 

 Αλληλογραφία Ελεγχόμενης Μονάδας: Η αλληλογραφία της ελεγχόμενης εταιρίας 

αποτελεί ελεγκτικό τεκμήριο καθώς σχετίζεται με επιστολές από πελάτες για την 

επιβεβαίωση των οφειλών τους, με επιστολές από προμηθευτές για την επιβεβαίωση των 

υπολοίπων, με επιστολές από τράπεζες για την εξακρίβωση των υπολοίπων των 

λογαριασμών. Οι επιστολές αυτές θεωρούνται αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία γιατί δεν 

υπάρχει μεσολάβηση της ελεγχόμενης εταιρίας.. 

 Προφορικά Αποδεικτικά Στοιχεία: Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

υποβάλλουν ερωτήσεις στο προσωπικό της εταιρίας για θέματα που αφορούν τους στόχους 

της επιχείρησης και τον βαθμό επίτευξης τους, καθώς και λογιστικούς χειρισμούς. Οι 

απαντήσεις που λαμβάνουν οι ελεγκτές αποτελούν ένα ακόμα είδος ελεγκτικών τεκμηρίων, 

το οποίο σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις τους μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο. 
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 Αναλυτική Επισκόπηση και Αριθμοδείκτες: Ο ελεγκτής πρέπει να διερευνήσει τα 

υπόλοιπα αναλυτικών λογαριασμών και να διαπιστώσει τυχόν αποκλίσεις από τα ποσά της 

προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων αποκλίσεων πρέπει να διερευνηθούν 

οι λογαριασμοί και να διαπιστωθεί η αιτία. Ακόμη, πρέπει να εξετάσει αριθμοδείκτες όπως η 

σχέση των ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις επί των πωλήσεων και η σχέση του μικτού 

κέρδους επί των πωλήσεων. Σε περίπτωση που η σχέση των ζημιών από επισφαλείς 

απαιτήσεις επί των πωλήσεων έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση πρέπει να διενεργηθεί 

λεπτομερής έλεγχος ώστε να εντοπιστεί η αιτία. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση του μικτού 

κέρδους επί των πωλήσεων. 

 

6.6 Εκθέσεις Ελέγχου 

 

Η τελευταία φάση της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η φάση της διατύπωσης της ανεξάρτητης  

γνώμης του ελεγκτή. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη και υπογραφή της έκθεσης 

ελέγχου. Η έκθεση αυτή αποτελεί το βασικό προϊόν ενός ελέγχου και κάνει γνωστά στους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων τα ευρήματα του. Η έκθεση ελέγχου προσθέτει αξία 

στις οικονομικές καταστάσεις επειδή περιέχει την αντικειμενική και ανεξάρτητη γνώμη του 

εξωτερικού ελεγκτή για ακριβοδίκαιη παρουσίαση της πραγματικής θέσης της επιχείρησης 

μέσω των οικονομικών της καταστάσεων. 

Οι ελεγκτές πρέπει να διατυπώνουν τις εκθέσεις τους με μεγάλη προσοχή και 

επιμέλεια. Οι εκθέσεις ελέγχου είναι η μόνη πλευρά της επίπονης ελεγκτικής εργασίας την 

οποία βλέπουν οι μέτοχοι και το ευρύ κοινό. Η επαγγελματική επάρκεια ενός ελεγκτή 

λογιστή είναι πιθανό να κριθεί από τις εκθέσεις αυτές. Η έκταση της νομικής ευθύνης του 

ελεγκτή επίσης πιθανότατα προσδιορίζεται από το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 700, ο ελεγκτής οφείλει να διατυπώσει 

εγγράφως και κατά τρόπο σαφή τη γνώμη του για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων. 

Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που ασχολούνται με θέματα σχετικά με τα ελεγκτικά 

συμπεράσματα και τις εκθέσεις ελέγχου είναι τα ΔΠΕ 700,705, 706, 710 και 720. Ο ελεγκτής 

υποχρεούται να εφαρμόζει όλα τα ΔΠΕ στον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

των ελεγχόμενων εταιριών και να χορηγεί έκθεση ελέγχου μετά την ολοκλήρωση του 

ελεγκτικού έργου.
64
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6.6.1 Κατηγορίες Εκθέσεων Ελέγχου 

 

Οι Εκθέσεις Ελέγχου διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες με κριτήριο διάκρισης τη γνώμη 

του ελεγκτή. Οι βασικές κατηγορίες γνώμης είναι οι εξής: 

 Σύμφωνη γνώμη. 

 Γνώμη με επιφύλαξη. 

 Άρνηση γνώμης. 

 Αρνητική γνώμη. 

Σύμφωνη γνώμη: Ο ελεγκτής εκφράζει σύμφωνη γνώμη στην έκθεση ελέγχου, εφόσον 

κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώσει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί με βάση τις αρχές της λογιστικής και τα λογιστικά πρότυπα χωρίς να  εντοπίζονται 

σφάλματα και παραλείψεις. Θα πρέπει ακόμη να έχει συγκεντρώσει επαρκή ελεγκτικά 

τεκμήρια και να μην έχει αντιμετωπίσει εμπόδια κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 

Γνώμη με επιφύλαξη: Ο ελεγκτής θα εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη σε περίπτωση που 

οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν συμφωνούν με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 

αρχές, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν δρα παραπλανητικά στην εικόνα της επιχείρησης. Όταν η 

επιχείρηση δεν εφαρμόζει με συνέπεια τις λογιστικές αρχές που υιοθέτησε σε διαδοχικές 

χρήσεις και υπάρχουν διαφωνίες για τον τρόπο απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων στις 

οικονομικές καταστάσεις, ο ελεγκτής δεν μπορεί να εκφέρει σύμφωνη γνώμη παρά μόνο 

γνώμη με επιφύλαξη. Το ίδιο συμβαίνει όταν η έκταση του ελέγχου περιορίζεται από την 

ελεγχόμενη εταιρία με σκοπό το μικρότερο κόστος του ελέγχου. Ακόμα, γνώμη με επιφύλαξη 

θα εκφέρει ο ελεγκτής όταν η ανεξαρτησία του επηρεάζεται και η επιχείρηση δε 

συμμορφώνεται σε νομικές διατάξεις. Η έλλειψη επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων, χωρίς να 

ευθύνεται ο ελεγκτής ή η ελεγχόμενη εταιρία, μπορεί να οδηγήσει τον ελεγκτή σε διατύπωση 

γνώμης με επιφύλαξη. 

Άρνηση γνώμης: Σε αυτή την περίπτωση ο ελεγκτής αδυνατεί να εκφράσει γνώμη για 

την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο η άρνηση του να εκφέρει 

γνώμη δεν ισοδυναμεί με αρνητική γνώμη. Γεγονότα που μπορεί να τον φέρουν σε αυτή την 

κατάσταση είναι ο σημαντικός περιορισμός της έκτασης του ελέγχου, οι σημαντικές 

αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ο περιορισμός της ανεξαρτησίας του 

ελεγκτή και οι σημαντικές παραλείψεις στις οικονομικές καταστάσεις που μπορούν να 

οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις τους εξωτερικούς χρήστες. Ο ελεγκτής θα πρέπει να 

αναφέρει στην έκθεση ελέγχου όλους τους λόγους που τον οδήγησαν στην αδυναμία 
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έκφρασης γνώμης όπως επίσης και το λόγο που δεν εκφράζει επιφυλάξεις αλλά άρνηση 

γνώμης. 

Αρνητική γνώμη: Όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν την 

πραγματική εικόνα της επιχείρησης αλλά είναι παραπλανητικές, τότε ο ελεγκτής θα πρέπει 

στην έκθεση ελέγχου να διατυπώσει αρνητική γνώμη. Για να εκφράσουν αρνητική γνώμη οι 

ελεγκτές θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία θα οδηγούν 

στην δικαιολογημένη αντίθετη γνώμη. Ο ελεγκτής μπορεί να εκφέρει αρνητική γνώμη στην 

περίπτωση που οι οικονομικές δεν είναι καταρτισμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, όπως επίσης όταν το λογιστικό σύστημα και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της 

εταιρίας είναι αναποτελεσματικά. 

 

6.7 Τα Ελεγκτικά Πρότυπα  

 

Οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες που βοηθούν τους ελεγκτές λογιστές στην εκπλήρωση 

των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων είναι γνωστές σαν «Ελεγκτικά Πρότυπα». Τα 

ελεγκτικά πρότυπα εκτός του ότι καθοδηγούν τους ελεγκτές στο έργο τους, συνιστούν και το 

μέτρο για την αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας τους. Τα ελεγκτικά πρότυπα 

καθορίζονται συνήθως από εθνικές ή και διεθνείς οργανώσεις ελεγκτών λογιστών και 

θεωρούνται ότι τυγχάνουν της γενικής αποδοχής των μελών τους. 

 

6.7.1 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

Τα ΔΕΠ έχουν εφαρμογή στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Τα ΔΕΠ περιέχουν τις 

βασικές αρχές και τις ουσιαστικές διαδικασίες μαζί με συναφείς οδηγίες σε μορφή 

επεξηγηματικού και άλλου υλικού. Για την κατανόηση και εφαρμογή των βασικών αρχών και 

ουσιαστικών διαδικασιών μαζί με τη συναφή καθοδήγηση, είναι ανάγκη να λαμβάνεται 

υπόψη ολόκληρο το κείμενο του ΔΕΠ, περιλαμβανομένων του επεξηγηματικού και του 

άλλου υλικού που περιέχεται στο ΔΕΠ. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο ελεγκτής μπορεί να κρίνει ότι είναι αναγκαίο να 

παρεκκλίνει από ένα ΔΕΠ, ώστε να επιτύχει περισσότερο αποτελεσματικά το σκοπό του 

ελέγχου. Όταν ανακύπτει μία τέτοια περίπτωση, ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να 

αιτιολογήσει αυτή την παρέκκλιση του. 
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Τα ελεγκτικά πρότυπα που καθορίζουν τον έλεγχο των οικονομικών ή άλλων 

πληροφοριακών στοιχείων σε μια συγκεκριμένη χώρα δεν παρακάμπτονται από τα Δ.Ε.Π. 

Εάν τα Δ.Ε.Π. διαφέρουν από τα εθνικά πρότυπα σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, τα 

μέλη πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους όπως καθορίζεται από το 

Καταστατικό της IFAC στο μέτρο που αφορούν αυτά τα Δ.Ε.Π. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
65

 

 Γενικές αρχές και ευθύνες 

 200  Γενικοί Στόχοι Ανεξάρτητου Ελεγκτή και η Διενέργεια του Ελέγχου Σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

 210  Συμφωνία επί των Όρων Ανάθεσης Ελέγχου 

 220  Δικλείδες Ποιότητας για τον Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων 

 230  Τεκμηρίωση Ελέγχου 

 240  Ευθύνες του Ελεγκτή Σχετικά με Απάτη σε έναν Έλεγχο Οικονομικών 

Καταστάσεων 

 250  Εξέταση Νόμων και Κανονισμών στον Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων 

 260  Επικοινωνία με τους Υπεύθυνους για τη Διακυβέρνηση 

 265  Κοινοποίηση Ελλείψεων σε Εσωτερικές Δικλείδες στους Υπεύθυνους για τη 

Διακυβέρνηση και τη Διοίκηση 

 

Εκτίμηση Κινδύνου και Ανταπόκριση στους Εκτιμώμενους Κινδύνους 

 

 300  Σχεδιασμός ενός Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων 

 315  Εντοπισμός και Εκτίμηση των Κινδύνων Ουσιώδους Σφάλματος μέσω 

Κατανόησης της Οντότητας και του Περιβάλλοντος της 

 320  Ουσιώδες Μέγεθος στο Σχεδιασμό και στην Εκτέλεση ενός Ελέγχου 

 330  Αντιδράσεις του Ελεγκτή στους Εκτιμωμένους Κινδύνους 

 402  Ελεγκτικά Ζητήματα Σχετικά με Οντότητα που Χρησιμοποιεί Οργανισμό 

Υπηρεσιών 

 450  Αξιολόγηση Σφαλμάτων που Εντοπίζονται κατά τη Διάρκεια του Ελέγχου 

 

 Ελεγκτική Τεκμηρίωση 

 

 500  Ελεγκτικά Τεκμήρια 

 501  Ελεγκτικά Τεκμήρια – Ειδικά Ζητήματα για Επιλεγμένα Κονδύλια 

 505  Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις 

 510  Αρχικές Αναθέσεις Ελέγχου – Υπόλοιπα Έναρξης 

 520  Αναλυτικές Διαδικασίες 

 530  Ελεγκτική Δειγματοληψία 

 540  Έλεγχο Λογιστικών Εκτιμήσεων, Περιλαμβανομένων των Λογιστικών 

Εκτιμήσεων Εύλογης Αξίας και Σχετικών Γνωστοποιήσεων 

 550  Συνδεδεμένα Μέρη 

 560  Μεταγενέστερα Γεγονότα 

 570  Συνέχιση Δραστηριότητας 

 580  Έγγραφες Διαβεβαιώσεις 
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 Χρησιμοποίηση Εργασίας Άλλων 

 

 600  Ειδικά Ζητήματα – Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλου 

 610  Χρησιμοποίηση της Εργασίας Εσωτερικών Ελεγκτών 

 620  Χρησιμοποίηση της Εργασίας του Ειδήμονα του Ελεγκτή 

 

 Συμπεράσματα Ελέγχου και Εκθέσεις 

 

 700  Διαμόρφωση Γνώμης και Έκθεση επί Οικονομικών Καταστάσεων 

 705  Διαφοροποίηση της Γνώμης στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

 706  Παράγραφοι Έμφασης Θέματος και Παράγραφοι Άλλου Θέματος στην 

Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

 710  Συγκριτικές Πληροφορίες – Αντίστοιχοι Αριθμοί και Συγκριτικές Οικονομικές 

Καταστάσεις 

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

Περιέχουν Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

 Εξειδικευμένοι Τομείς 

 

 800  Ειδικά Ζητήματα – Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων που Καταρτίζονται 

σύμφωνα με Πλαίσια Ειδικού Σκοπού 

 805  Ειδικά Ζητήματα – Έλεγχοι Επιμέρους Οικονομικών Καταστάσεων και 

Συγκεκριμένων Στοιχείων, Λογαριασμών ή Κονδυλίων Οικονομικής 

Κατάστασης 

 810  Αναθέσεις για Έκθεση επί Περιληπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 

 

 

6.8 Το Νομοθετικό Πλαίσιο του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

6.8.1 Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες του Εξωτερικού Ελεγκτή  

 

Ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής σταθμίζει «εκ των ένδον» τις συναλλαγές μιας οικονομικής 

μονάδας, ο εξωτερικός ελεγκτής είναι τελείως ανεξάρτητος και αδέσμευτος έναντι της 

ελεγχόμενης μονάδας. Η έλλειψη κάθε είδους δεσμών με τους διοικούντες την ελεγχόμενη 

εταιρία αποτελούν το καλύτερο πιστοποιητικό του κύρους και της ευρύτατης χρησιμότητας 

και ορθότητας των πορισμάτων του. Το ανεπίληπτο  και αψεγάδιαστο ήθος, μαζί με την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα, αποτελούν πρωταρχικά προσόντα για όλους τους εξωτερικούς 

ελεγκτές. Άλλα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν είναι: 

 Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων γνώσεων, οι οποίες θα πρέπει να ανανεώνονται και να 

προσαρμόζονται σύμφωνα με τις δυναμικές εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης. 
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 Απόκτηση πείρας μέσα από τη μακροχρόνια ενασχόληση τους με διάφορα ζητήματα 

ελέγχου. 

 Αναπτυγμένη κριτική ικανότητα και αντιληπτικότητα, χωρίς ενδοιασμούς και 

χρονοτριβές. 

 Ευστροφία πνεύματος και έφεση για να αυτοσχεδιάζει και να επινοεί διαρκώς νέες 

μεθόδους και διαδικασίες, προκειμένου να προσεγγίζει ευκολότερα περίπλοκες καταστάσεις. 

 Σιγουριά και αυτοπεποίθηση για την ορθότητα του έργου του και τα συμπεράσματα 

στα οποία καταλήγει, για να μη γίνει έρμαιο αντιφατικών στοιχείων και μεγεθών που 

επιδέχονται πολλές ερμηνείες. 

 Λεπτότητα, διπλωματικότητα και διακριτικότητα στις επαφές του και στην εκτέλεση 

των καθηκόντων του. 

 Ευχέρεια στην έκφραση και διατύπωση τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού 

λόγου. 

 Προθυμία για συνεργασία με τους ελεγχόμενους και καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας 

κατανόησης και αλληλοενημέρωσης.  

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

συμβιβαστικών λύσεων που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την εικόνα της ελεγχόμενης 

μονάδας για χάρη των διοικούντων και σε βάρος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
66

 

Οι αρμοδιότητες του εξωτερικού ελεγκτή καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του 

νόμου 2190/1920 το οποίο αναφέρει: 

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και 

διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, 

λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως 

και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβούν σε υποδείξεις προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του 

καταστατικού αναφέρονται στον Υπουργό Εμπορίου. Μετά την λήξη της χρήσεως 

υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και 

να υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου.  

Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρέδωσαν σε αυτούς  

πληροφορίες, που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση 

πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον αυτά υπάρχουν, γ) εάν 
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πρόκειται για βιομηχανική εταιρεία, τηρείται λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν 

επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής  σχετικά με την προηγουμένη χρήση.  

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πληροφορίες 

σχετικές προς τον ενεργηθέντα έλεγχο. 

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων για οποιοδήποτε πταίσμα και 

υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να 

αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίας. 

4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας υπάλληλοι της εταιρείας ή εξηρτημένης προς 

αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 

 

6.8.2 Η Νομική Ευθύνη των Ορκωτών Ελεγκτών 

 

Ο νόμος 2190/1920 ορίζει για την ευθύνη των ελεγκτών: «Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την 

ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της 

εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις 

της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν».
67

  

Οι νόμιμοι ελεγκτές (ορκωτοί ελεγκτές), που αναλαμβάνουν να ελέγξουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης και να εκφράσουν τη γνώμη τους, έχουν 

την υποχρέωση να εκτελέσουν το έργο τους ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, την 

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, καθώς και τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς.
68

 

Ο ελεγκτής με την έκφραση μιας αντικειμενικής και ανεξάρτητης γνώμης για την 

αξιοπιστία και την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης προσθέτει αξία 

στη σχέση ιδιοκτήτη (μετόχου)- διαχειριστή (διοίκησης) μιας επιχείρησης.
69

 

 

6.8.2.1 Αστική Ευθύνη Ελεγκτών 

 

Η νομική ευθύνη του ελεγκτή μπορεί να είναι είτε προς τον πελάτη του είτε προς τρίτους που 

στηρίζονται στην επαγγελματική του γνώμη. Ο ελεγκτής μπορεί να διωχθεί για παράβαση 
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συμβάσεως, δόλο ή αμέλεια. Παράβαση συμβάσεως υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο 

συμβαλλόμενοι δεν εκτελούν τους όρους της σύμβασης. Δόλος υπάρχει όταν κάποιος 

παρουσιάζει αλλοιωμένο ένα σημαντικό γεγονός με σκοπό να εξαπατήσει τον 

αντισυμβαλλόμενο και με αποτέλεσμα να του προκαλέσει ζημία. Αμέλεια είναι η παράλειψη 

της νομικής υποχρέωσης του συμβαλλόμενου να επιδείξει την επιμέλεια που θα έδειχνε ο 

συνηθισμένος προνοητικός άνθρωπος σε παρόμοιες συνθήκες.
70

 

Ο ελεγκτής που αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας επιχείρησης, αναλαμβάνει ταυτόχρονα 

την υποχρέωση και την αντίστοιχη ευθύνη να εκτελέσει τη συμφωνηθείσα σύμβαση κατά 

τρόπο που αρμόζει στην επαγγελματική του ιδιότητα. Ο ελεγκτής έχει αναλάβει την 

υποχρέωση έναντι της επιχείρησης να διεξάγει με επιμέλεια τον έλεγχο των οικονομικών της 

καταστάσεων. Η μη εκπλήρωση ή η πλημμελής εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής συνιστά 

παράβαση των όρων της σύμβασης. 

Για τη θεμελίωση του πταίσματος δεν αρκεί η ελαφρά αμέλεια αλλά απαιτείται να 

υπάρχει δόλος και βαριά αμέλεια και να είναι αποδεδειγμένο πως η ζημία προκλήθηκε από τη 

χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου. Ενώ οι ορκωτοί ελεγκτές δεν εγγυώνται την ακρίβεια των 

μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων, θεωρούνται υπεύθυνοι για την παραπλανητική 

εικόνα την οποία μπορεί να παρουσιάζουν προς τρίτους οι ελεγχόμενες αυτές καταστάσεις.  

Ο ελεγκτής ευθύνεται για αποζημίωση τρίτων, μετόχων, πιστωτών, επενδυτών, των 

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

του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με το άρθρο 914 του Α.Κ. « Ο παρά τον νόμον ζημιώσας 

άλλον υπαιτίως υποχρεούται εις αποζημίωσιν». Η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

προς τρίτα, εκτός της επιχείρησης, ενδιαφερόμενα μέρη προκύπτει εμμέσως πλην σαφώς από 

τη διάταξη του Π.Δ 226/92, άρθρο 16, παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο: «Οι ορκωτοί ελεγκτές ή 

ελεγκτικές εταιρίες… υποχρεούνται… να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ευθύνη οποιουδήποτε 

ζημιωθέντος φυσικού προσώπου κατά τα στην παρ. 1 αναφερόμενα». Η κάλυψη αυτή πρέπει 

να είναι κατ’ ελάχιστον ίση με το 150% του συνόλου των αμοιβών που έλαβε ο ορκωτός 

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

εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
71

 

 

 

                                                           
 
70

 Τσαγκλάγκανος Α. (2005), σελ. 36 
71

 Καζαντζής Χ. (2006), σελ. 480-482 

 



64 
 

6.8.2.2 Ποινική Ευθύνη Ελεγκτών 

 

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

ελεγκτή όταν αυτός παραβαίνει το καθήκον της μη παράνομης θεώρησης των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων, της εχεμύθειας και της δήλωσης κολλήματος διορισμού του ως 

ελεγκτή.
72

 

Ο ελεγκτής πρέπει να είναι εχέμυθος σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει κατά 

την άσκηση του ελέγχου, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση και τυχόν 

δημοσιοποίηση τους θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην επιβίωση και στην 

ανταγωνιστικότητα της. Εξίσου εχέμυθο πρέπει να είναι και το ελεγκτικό προσωπικό που 

λαμβάνει γνώση των εμπιστευτικών στοιχείων. Ο ελεγκτής φέρει ποινική ευθύνη όταν 

αποσιωπά, λόγω εξαίρεσης από την πραγματοποίηση του ελέγχου και τιμωρείται με 

φυλάκιση μέχρι τριών μηνών. 

 

6.8.2.3 Πειθαρχική Ευθύνη Ελεγκτών 

 

Η Πειθαρχική Ευθύνη στοιχειοθετείται για όλα τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, 

σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 226/92, όταν αυτά ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντα τους, 

επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά ή προβούν σε παράβαση του νόμου ή κανονιστικής 

διάταξης ή δεοντολογικών κανόνων. Ο ελεγκτής που έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα  

παραπέμπεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου στο Τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο 

το οποίο αν διαπιστώσει την ενοχή του μπορεί να επιβάλλει οριστική παύση καθηκόντων, 

προσωρινή παύση μέχρι 6 μήνες, πρόστιμο ή επίπληξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ-ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Η σημασία των αξιόπιστων και έγκυρων λογιστικών πληροφοριών και η σπουδαιότητα τους 

για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, για τις κεφαλαιαγορές, την οικονομία αλλά και για 

την ίδια την κοινωνία είναι σήμερα αδιαμφισβήτητη. Παρά τα πολλαπλά οφέλη για τις ίδιες 

τις επιχειρήσεις από τη δημοσίευση αντικειμενικών και ακριβοδίκαιων οικονομικών 

καταστάσεων, πολλές διοικήσεις επιλέγουν να παραποιούν, με λογιστικές κυρίως επιλογές, το 

οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων τους. 

Με τον τρόπο αυτό, οι διοικήσεις επιχειρούν να παρουσιάσουν μια καλή εικόνα προς 

τα έξω, αντί να προσπαθούν πραγματικά να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων που διοικούν. Μεσομακροπρόθεσμα αυτό κάθε άλλο 

παρά προς το συμφέρον τους είναι, αφού τελικά οι επενδυτές χάνουν την εμπιστοσύνη τους 

προς την επιχείρηση με συνέπεια την πτώση της τιμής της μετοχής. Το μεγαλύτερο ίσως 

λάθος που κάνουν οι διοικήσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι να πιστεύουν ότι μπορούν να 

παραπλανήσουν τις διάφορες αγορές παρουσιάζοντας οικονομικές καταστάσεις που δίνουν 

έμφαση στα θετικά στοιχεία και αποσιωπούν, αποκρύπτουν ή υποβαθμίζουν τα αρνητικά.
73

 

Η μελέτη, η πρόληψη και η αποκάλυψη της απάτης προϋποθέτουν ένα ευρύ φάσμα 

γνώσεων. Οι γνώσεις αυτές αφορούν κυρίως το ανθρώπινο στοιχείο, την οργανωτική 

συμπεριφορά, τη φύση και τις μορφές της απάτης, τα ελεγκτικά τεκμήρια απόδειξης της, 

καθώς και την εκτίμηση και αναγνώριση της χρησιμότητας των λεγόμενων σημείων κινδύνων 

ή πρόδρομων γεγονότων που είναι ενδεικτικά ύπαρξης απατηλών ενεργειών.
74

 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η οριοθέτηση της έννοιας της απάτης και η παράθεση 

των κινήτρων που οδηγούν στη διάπραξή της. Ακόμη, αναφέρεται η έννοια της παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων, οι κατηγορίες κινήτρων που ωθούν στην αλλοίωση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων, οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παραποίηση και οι 

στρατηγικές πρόληψης της απάτης. 
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7.2 Εννοιολογική Οριοθέτηση Λογιστικής Απάτης 

 

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

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

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

η απάτη είναι μια ευρεία νομική έννοια, για τους σκοπούς των ΔΕΠ, ο ελεγκτής ενδιαφέρεται 

για την απάτη που προκαλεί ένα ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις. Δύο τύποι 

εκούσιων σφαλμάτων αφορούν τον ελεγκτή, σφάλματα που είναι αποτέλεσμα απατηλής 

χρηματοοικονομικής αναφοράς και σφάλματα που είναι αποτέλεσμα κατάχρησης 

περιουσιακών στοιχείων. 
75

 

Στη λογιστική βιβλιογραφία η Απάτη έχει οριστεί ως η εκ προθέσεως δόλια 

κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και η παραποίηση των 

οικονομικών της στοιχείων προς όφελος του διαπράττοντος την απάτη. Από τον ορισμό αυτό 

προκύπτουν δύο κατηγορίες επιχειρησιακής απάτης. Πρώτον η κατάχρηση, κλοπή ή 

ιδιοποίηση οικονομικών πόρων της επιχείρησης και δεύτερον η παραπλανητική παρουσίαση 

των οικονομικών εκθέσεων, καταστάσεων ή αναφορών της.
76

 

Σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240 η απάτη ορίζεται ως: «Μια εκ 

προθέσεως πράξη από ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τη διοίκηση, από εκείνους που είναι 

επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, από εργαζόμενους ή από τρίτα μέρη, η οποία ενέχει 

παραπλάνηση για την απόκτηση ενός μη δίκαιου ή παράνομου πλεονεκτήματος». 

Επίσης, στο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240 ο όρος απάτη αποδίδεται με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Νόθευση ή αλλοίωση των λογιστικών εγγραφών ή των παραστατικών. 

 Αλλοίωση των στοιχείων ενεργητικού. 

 Απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω καταχωρήσεων ή 

των αποδεικτικών στοιχείων. 

 Καταχώριση εικονικών συναλλαγών. 

 Λανθασμένη εφαρμογή των λογιστικών προτύπων και αρχών
77

. 
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7.3 Κίνητρα Για Απάτη 

 

Όταν ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος, η διάπραξη απάτης φαίνεται να βρίσκει 

ευκολότερη δικαιολογία. Η απάτη χρησιμοποιείται ως ένα όπλο στον αγώνα της επιβίωσης 

των επιχειρήσεων. Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι εταιρίες πιέζονται έντονα να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες των επενδυτών, των κεφαλαιαγορών και των 

χρηματοοικονομικών αναλυτών σχετικά με τους ρυθμούς αύξησης των εσόδων και των 

κερδών τους. Αποτυχία επίτευξης των παραπάνω προσδοκιών μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντική πτώση της τιμής της μετοχής της εταιρίας. Κατά συνέπεια, όσες επιχειρήσεις δεν 

μπορούν να ικανοποιήσουν αυτές τις προσδοκίες με νόμιμες επιχειρησιακές διαδικασίες, 

επιδιώκουν την ικανοποίηση με ανειλικρινείς και απατηλές οικονομικές καταστάσεις.  

Αρκετοί ερευνητές της ελεγκτικής υποστηρίζουν ότι ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

έχουν εμπλοκή σε κατάρτιση απατηλών οικονομικών καταστάσεων επειδή οι εταιρίες τους, 

τους παρέχουν ισχυρά κίνητρα για να κάνουν κάτι τέτοιο. Η βασικότερη μορφή αξιολόγησης 

των επιχειρησιακών επιδόσεων σε πάρα πολλές εταιρίες έχει ως κεντρικό κριτήριο το 

οικονομικό αποτέλεσμα. Τα στελέχη που παράγουν αποτελέσματα αμείβονται καλά, 

επαινούνται και προάγονται. Δυστυχώς όμως, η έμφαση στο οικονομικό αποτέλεσμα 

παρακινεί πολλά στελέχη να υιοθετήσουν πρακτικές που οδηγούν σε ανειλικρινείς 

οικονομικές καταστάσεις. Τα κίνητρα αυτά γίνονται ακόμη εντονότερα όταν υπάρχει και 

σημαντική κατοχή μετοχών από τα στελέχη των επιχειρήσεων ή όταν οι αμοιβές των 

διευθυντικών στελεχών είναι συνδεδεμένες με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. 

Ένας άλλος 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 δυο πιο πάνω θέσεων ασκούνται από το ίδιο 

πρόσωπο. Εμπειρικές έρευνες έδειξαν μια θετική σχέση ανάμεσα στην απάτη και στην 

κατοχή από το ίδιο άτομο των δύο θέσεων. 

Ακόμη, επιχειρήσεις με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, στα πλαίσια των προσπαθειών 

τους να διατηρήσουν μια σταθερή αυξητική τάση των λογιστικών τους μεγεθών, 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση διατήρησης των ρυθμών με συνέπεια να υιοθετούν 

πρακτικές που οδηγούν σε παραποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων. 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 
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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. 

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 σε ένα βιομηχανικό κλάδο και της 

συχνότητας εμφάνισης παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων από τους πελάτες του. 

 

7.4 Κατηγορίες Λογιστικής Απάτης 

 

Η επαγγελματική απάτη και κατάχρηση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: α) στην απάτη προς 

όφελος της επιχείρησης και β) στην απάτη σε βάρος της εταιρίας υποκινούμενη από άτομα 

εντός ή εκτός της εταιρίας. 

Απάτη προς όφελος της επιχείρησης 

Η απατηλή χρηματοοικονομική αναφορά συνεπάγεται σκόπιμα σφάλματα, 

περιλαμβανομένων παραλείψεων ποσών ή γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

ώστε να εξαπατηθούν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Μπορεί να προκληθεί από 

τις προσπάθειες της διοίκησης να διαχειριστεί τα κέρδη ώστε να εξαπατήσει τους χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων επηρεάζοντας τις αντιλήψεις τους ως προς την επίδοση και 

την κερδοφορία της οντότητας.  

Τέτοια διαχείριση κερδών μπορεί να ξεκινήσει με μικρές πράξεις ή με μη 

ενδεδειγμένη προσαρμογή των παραδοχών και μεταβολές στις κρίσεις από τη διοίκηση. Οι 

πιέσεις και τα κίνητρα μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των πράξεων αυτών σε βαθμό που να 

έχουν ως αποτέλεσμα απατηλή χρηματοοικονομική αναφορά. Μια τέτοια κατάσταση θα 

μπορούσε να προκύψει όταν, λόγω πιέσεων για εκπλήρωση προσδοκιών της αγοράς ή λόγω 

επιθυμίας για μεγιστοποίηση των απολαβών που βασίζονται στην επίδοση, η διοίκηση 

εκούσια λαμβάνει θέσεις που οδηγούν σε απατηλή χρηματοοικονομική αναφορά, 

καταρτίζοντας ουσιωδώς εσφαλμένες οικονομικές καταστάσεις. Σε ορισμένες οντότητες, η 

διοίκηση μπορεί να έχει ως κίνητρο τη μείωση των κερδών κατά ένα ουσιώδες ποσό για να 

ελαχιστοποιήσει το φόρο, ή τη διόγκωση των κερδών για να εξασφαλίσει τραπεζική 

χρηματοδότηση. 
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Η απατηλή χρηματοοικονομική αναφορά μπορεί να πραγματοποιείται με τα 

ακόλουθα: 

 Χειραγώγηση, παραποίηση (περιλαμβανομένης της πλαστογραφίας) ή αλλοίωση των 

λογιστικών αρχείων ή της υποστηρικτικής τεκμηρίωσης βάσει των οποίων καταρτίζονται οι 

οικονομικές καταστάσεις. 

 Εσφαλμένη παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις, ή σκόπιμη παράληψη από 

αυτές, γεγονότων, συναλλαγών ή άλλων σημαντικών πληροφοριών. 

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

τρόπο παρουσίασης ή γνωστοποίηση. 

Η απατηλή χρηματοοικονομική αναφορά συχνά συνεπάγεται παραβίαση των δικλίδων από τη 

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

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

όπως:  

 Καταχώριση εικονικών ημερολογιακών εγγραφών, ειδικότερα κατά το τέλος μιας 

λογιστικής περιόδου, για χειραγώγηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων ή για επίτευξη 

άλλων σκοπών.  

 Μη ενδεδειγμένη προσαρμογή παραδοχών και μεταβολή κρίσεων που 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση υπολοίπων λογαριασμών.  

 Παράλειψη, προώθηση ή καθυστέρηση αναγνώρισης στις οικονομικές καταστάσεις 

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

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

ποσά που καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις.  

 Ανάληψη πολύπλοκων συναλλαγών που έχουν δομηθεί έτσι ώστε να αλλοιώσουν την 

οικονομική θέση ή τη χρηματοοικονομική επίδοση της οντότητας.  

 Τροποποίηση αρχείων και όρων που σχετίζονται με σημαντικές και ασυνήθιστες 

συναλλαγές.
78

 

Απάτη εις βάρος της επιχείρησης 

 

Η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει την κλοπή των περιουσιακών στοιχείων 

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

ποσά. Ωστόσο, μπορεί επίσης να εμπλέκεται η διοίκηση που είναι συνήθως πιο εύκολο να 

                                                           
78
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συγκαλύπτει ή να αποκρύπτει καταχρήσεις με τρόπους που είναι δύσκολο να εντοπιστούν. 

Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους που 

περιλαμβάνουν:  

 Κατάχρηση εισπράξεων (για παράδειγμα, υπεξαίρεση εισπράξεων απαιτήσεων ή 

εκτροπή εισπράξεων που αφορούν διαγραφέντες λογαριασμούς σε προσωπικούς τραπεζικούς 

λογαριασμούς). 

 Κλοπή φυσικών περιουσιακών στοιχείων ή πνευματικής ιδιοκτησίας (για παράδειγμα, 

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

μεταπώληση, σύμπραξη με έναν ανταγωνιστή για γνωστοποίηση τεχνολογικών δεδομένων με 

αντάλλαγμα πληρωμή). 

 Πρόκληση πληρωμών από την οντότητα για αγαθά και υπηρεσίες που δεν λήφθηκαν 

(για παράδειγμα πληρωμές σε εικονικούς προμηθευτές, δωροδοκίες που πληρώθηκαν από 

προμηθευτές στους αντιπροσώπους προμηθειών της οντότητας ως αντάλλαγμα για διόγκωση 

τιμών, πληρωμές σε εικονικούς εργαζομένους). 

 Χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας για προσωπική χρήση (για 

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

δάνειο ή δάνειο σε συνδεδεμένο μέρος).
79

 

Επίσης η απάτη μπορεί να γίνεται από άτομα εκτός της επιχείρησης. Η κατηγορία 

αυτή αφορά απάτη από προμηθευτές και εργολάβους, τιμολόγηση χωρίς παράδοση ή διπλή 

τιμολόγηση και δωροδοκία υπαλλήλων της επιχείρησης από προμηθευτές ή πελάτες. 

 

7.5 Το Τρίγωνο της Απάτης 

 
Η απάτη είναι απόρροια τριών παραγόντων: α) της ευκαιρίας, β) του κινήτρου ή της πίεσης 

και γ) της στάσης αιτιολόγησης ή της ορθολογικής εξήγησης. Οι παράγοντες αυτοί 

δημιουργούν το λεγόμενο «Τρίγωνο της Απάτης». Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες 

υπάρχουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ άλλοι είναι έμφυτοι ή πηγάζουν από 

προσωπικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο.
80

 

Ευκαιρίες 

Οι παράγοντες που δημιουργούν ευκαιρίες διάπραξης απάτης είναι: 
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 ΔΠΕ 240, παρ. 3, Α5 
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 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π. (2013), σελ.748 
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 Οι 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. 

 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.  

 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 πώς πρέπει να λαμβάνονται οι δύσκολες 

αποφάσεις. Ηθική καθοδήγηση μπορεί επίσης να χρειάζεται όταν οι επιχειρηματικοί κανόνες 

και πολιτικές δεν είναι ευκολοκατανόητες από τα άτομα για τα οποία προορίζονται. Αυτή η 

έλλειψη κατανόησης αποτελεί από μόνη της σημαντικό κίνδυνο κατάρτισης παραπλανητικών 

οικονομικών καταστάσεων γιατί πολλοί λογιστικοί κανόνες είναι πολύπλοκοι, χρησιμοποιούν 

τεχνική γλώσσα και δεν μπορούν να απλοποιηθούν. 

Κίνητρο ή Πίεση 

Ερευνητικές εργασίες για την απάτη διαπίστωσαν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων 

απάτης είχαν ως αφετηρία ανάγκες προκαλούμενες από οικονομικές κυρίως δυσκολίες. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η πίεση ωθεί 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 είναι: η ψύχωση για επιτυχία, υψηλά προσωπικά χρέη, υψηλές ιατρικές δαπάνες, 

απροσδόκητες οικονομικές ανάγκες, προσωπικές οικονομικές απώλειες, ακριβές συνήθειες, 

πιέσεις από το περιβάλλον εργασίας όπως χαμηλή αμοιβή, αποτυχία προαγωγής, άδικη 
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μεταχείριση, έλλειψη σεβασμού ή δυσαρέσκεια από την εργασία και οικογενειακές ή 

συζυγικές πιέσεις. 

Στάση αιτιολόγησης ή ορθολογική εξήγηση 

Τα άτομα δεν διαπράττουν απάτη, εκτός αν μπορούν να τη δικαιολογήσουν σύμφωνα με τον 

προσωπικό τους κώδικα ηθικής. Για τους περισσότερους υπαλλήλους η προσωπική 

ακεραιότητα μπορεί να είναι ο βασικός περιοριστικός παράγοντας που τους αποτρέπει από 

την ιδιοποίηση/υπεξαίρεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Ορισμένες 

συμπεριφορές η εκλογικεύσεις υπαλλήλων που συνδέονται συχνά με πράξεις απάτης είναι: 

αίσθηση ότι κάποιος κακοπληρώνεται, πεποίθηση ότι κάποιος δουλεύει υπερβολικά, αίσθηση 

ότι και οι άλλοι κάνουν το ίδιο, πεποίθηση ότι η ανώτερη ιεραρχική θέση που κατέχει 

κάποιος έχει τα πλεονεκτήματα της, χαμηλός αυτοσεβασμός ή ηθική, επιθυμία για εκδίκηση, 

άποψη ότι πρόκειται για μόνο για ένα δάνειο το οποίο θα ξεπληρωθεί, πεποίθηση ότι κανείς 

δε θα πάθει κακό, αίσθηση ότι είναι για καλό σκοπό και υπόθεση ότι είναι μόνο μια 

προσωρινή πράξη έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες.
81

 

 

7.6 Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Το λεξικό Oxford English αποδίδει την έννοια της παραποίησης λογιστικών καταστάσεων ως 

εγκληματική εξαπάτηση και παραποίηση της αλήθειας με σκοπό την αποκόμιση μελλοντικών 

ωφελειών. 

Το λεξικό Merriam Webster Unabridged (2002), αναφέρει ότι η παραποίηση 

λογιστικών καταστάσεων, αποτελεί την εσκεμμένη αλλοίωση της πραγματικότητας 

προκειμένου να παρασυρθεί κάποιος άλλος να συμμετέχει σε κάτι που έχει αξία ή να 

παραιτηθεί από νόμιμο δικαίωμα.
82

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της παραποίησης 

των οικονομικών αποτελεσμάτων από τη διοίκηση της επιχείρησης. Η ασυμφωνία 

οριοθέτησης αυτού του φαινομένου μπορεί να αποδοθεί στις διαφορετικές ερμηνείες των 

εμπειρικών δεδομένων από τους ερευνητές. 
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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. Βέβαια 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. 

Η παραποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με άλλους ερευνητές 

εμφανίζεται όταν η διοίκηση χρησιμοποιεί την κρίση της κατά τη διαδικασία κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων, για να παραπλανήσει κάποιους από τους χρήστες των 

καταστάσεων για τις πραγματικές επιδόσεις της επιχείρησης. 

Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι η παραποίηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων αποτελεί μια σκόπιμη μεσολάβηση της διοίκησης στη διαδικασία κατάρτισης 

των οικονομικών καταστάσεων με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση προσωπικού της 

οφέλους. Η παραποίηση του οικονομικού αποτελέσματος έχει ορισθεί ως ένα σύνολο 

πρακτικών με την βοήθεια των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης 

αποδίδουν περισσότερο τις επιθυμίες της διοίκησης παρά την πραγματική οικονομική της 

επίδοση. 

Η διοίκηση παραποιεί τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στις οικονομικές της 

καταστάσεις για να επιτύχει ένα προκαθορισμένο επίπεδο προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, 

που μπορεί να έχουν τεθεί από την ίδια τη διοίκηση ή από εξωτερικούς οικονομικούς 

αναλυτές. 
83

 

Ωστόσο, ο όρος αυτός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με έναν άλλο οικονομικό όρο που 

ακούει στο όνομα «Επινοητική Λογιστική» ή αλλιώς «Δημιουργική Λογιστική» και 

πρόκειται ουσιαστικά για την τεχνική που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε παραποιητές για να 

πετύχουν το σκοπό τους. 

 

7.7 Κίνητρα
84

 Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Τα κίνητρα που ωθούν μια επιχείρηση στην παραποίηση των οικονομικών καταστάσεών της 

μπορεί να προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της. 

Μια αναλυτική ταξινόμηση κατατάσσει τα κίνητρα στις εξής κατηγορίες: 
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7.7.1 Κίνητρα που Απορρέουν από τη Λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς 

 

1. Η πίεση από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Οι χρηματοοικονομικοί 

αναλυτές καταρτίζουν προϋπολογιστικές καταστάσεις και πιέζουν τις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων έτσι ώστε οι απολογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης να προσεγγίζουν τις 

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.  

2. Η άντληση κεφαλαίων από το χρηματιστήριο αξιών. Μια επιχείρηση για να 

μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια από το χρηματιστήριο, με ευνοϊκούς για αυτήν όρους, θα 

πρέπει να παρουσιάζει διαχρονικά κέρδη και μια ανοδική τάση των βασικών οικονομικών της 

μεγεθών (κύκλος εργασιών, κερδοφορία κ.α.). 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. 

3. Ο ανταγωνισμός των οικονομικών μονάδων. Πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθεια 

τους να εμφανιστούν ισχυρές στην αγορά που δραστηριοποιούνται, καταφεύγουν στην 

εφαρμογή πρακτικών παραποίησης, με σκοπό να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν υψηλότερα 

τα αποτελέσματα τους και κατά συνέπεια ισχυρότερη την οικονομική τους θέση. Άλλες 

επιχειρήσεις επειδή θέλουν να αποθαρρύνουν την προσέλκυση ανταγωνιστών στον ίδιο 

κλάδο, προσπαθούν με τη βοήθεια πρακτικών παραποίησης να υποβαθμίσουν την 

κερδοφορία τους και τις υπάρχουσες προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου. 

4. Ο δανεισμός από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Οι επιχειρήσεις 

προκειμένου να δανειστούν τα απαιτούμενα για τη λειτουργία και την ανάπτυξη τους ξένα 

κεφάλαια από τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να εμφανίζουν, εκτός των άλλων, 

και ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα στις 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. 
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5. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις των 

συγχωνεύσεων ή και των εξαγορών διαφόρων επιχειρήσεων η εφαρμογή πρακτικών 

παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων αποβλέπει κυρίως στην αύξηση των 

αποτελεσμάτων των εμπλεκόμενων οικονομικών μονάδων, με σκοπό την απόκτηση 

περισσότερων μετοχών από τη συγχώνευση ή την εξαγορά αντίστοιχα. 

6. Διατήρηση ομαλής τάσης των αποτελεσμάτων. Οι επιχειρήσεις κατά κοινή 

πρακτική προσπαθούν να μειώσουν την αστάθεια των αποτελεσμάτων τους με στόχο να 

αυξήσουν την τιμή των μετοχών τους. Επειδή τα ιδιαίτερα ασταθή και ευμετάβλητα 

αποτελέσματα φανερώνουν την ύπαρξη κινδύνου, η τιμή των μετοχών της επιχείρησης 

ενδέχεται να μειωθεί σε σύγκριση με την τιμή μετοχών άλλων επιχειρήσεων που 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα στη διαχρονική πορεία των αποτελεσμάτων τους. 

Συνεπώς, μια επιχείρηση έχει κίνητρο να εφαρμόσει πρακτικές επηρεασμού των οικονομικών 

αποτελεσμάτων έτσι ώστε να πετύχει μια ομαλοποιημένη εικόνα των αποτελεσμάτων αυτών. 

7. Η μερισματική πολιτική της επιχείρησης. Βασική επιδίωξη της επιχείρησης είναι 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. 

 

7.7.2 Κίνητρα που Προέρχονται από Συμβατικές Υποχρεώσεις της 

Επιχείρησης 

 

1. 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 αυτοί οι όροι αθετηθούν από την πλευρά της επιχείρησης, οι 

δανειστές έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν το επιτόκιο δανεισμού ή να ζητήσουν την άμεση 

αποπληρωμή. Συνεπώς, κάποιες επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να μην παραβιάσουν 

τους όρους δανείου που τους έχει χορηγηθεί, χρησιμοποιούν μεθόδους επηρεασμού, έτσι 

ώστε να εμφανίσουν αυξημένα τα αποτελέσματα τους και εναρμονισμένα με τους όρους της 

δανειακής σύμβασης. 

2. Οι αμοιβές της διοίκησης. Οι επιχειρήσεις συχνά συνδέουν την αμοιβή της 

διοίκησης με την οικονομική επίδοση της επιχείρησης, σε μια προσπάθεια να 
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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. 

 

7.7.3 Κίνητρα που Σχετίζονται με τη Συμπεριφορά των Μελών της 

Διοίκησης 

 

1. Η διατήρηση της διοικητικής θέσης ενός μάνατζερ. Κάθε μέλος της ανώτατης 

διοίκησης μιας επιχείρησης, όπως είναι φυσικό, ενεργεί με τέτοιο τρόπο 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. 

2. Προαγωγές στην ιεραρχική πυραμίδα. Υπάρχει όμως και η περίπτωση τα μέλη της 

ανώτατης διοίκησης να καταφεύγουν σε πρακτικές επηρεασμού των αποτελεσμάτων της 

επιχείρησης, όχι για να διατηρήσουν τη θέση που ήδη έχουν, αλλά για να προαχθούν σε 

κάποια υψηλότερη θέση στη διοικητική ιεραρχία. Ο συνδυασμός των προσωπικών 

φιλοδοξιών τους με τη φιλοσοφία της επιχείρησης να 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. 

 

7.7.4 Κίνητρα που Σχετίζονται με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των 

Επιχειρήσεων 

 

1. Ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση. Σε πολλές χώρες και 

ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., υπάρχουν ρυθμίσεις για σημαντικούς κλάδους της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Σε μερικούς κλάδους όπως είναι ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός και ο κλάδος 

των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ο ασκούμενος ρυθμιστικός παρεμβατισμός καλύπτει και τη 

λογιστική πρακτική των επιχειρήσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές δημιουργούν κίνητρα στις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων να επηρεάσουν τα στοιχεία του ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσης προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών 

αρχών. 
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2. Αντιμονοπωλιακές και άλλες ρυθμίσεις. Η πραγματοποίηση πολύ υψηλών κερδών 

από κάποιες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης 

προκειμένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη η μη μονοπωλιακού καθεστώτος. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί κατά των μονοπωλίων. Κατά συνέπεια, μια τέτοια 

επιχείρηση που παρουσιάζει υψηλά κέρδη, έχει συμφέρον να εφαρμόσει πρακτικές 

επηρεασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων της προκειμένου να αποφύγει την αναλυτική 

διερεύνηση τους από το κράτος. Κίνητρο, τέλος για τον επηρεασμό των οικονομικών 

αποτελεσμάτων τους έχουν και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων που επιδιώκουν την είσπραξη 

κρατικών επιχορηγήσεων ή την αιτιολόγηση των επιχορηγήσεων που έχουν εισπράξει στο 

παρελθόν. 

3. Η 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 αυτό τον τρόπο και αρκετά 

κεφάλαια για την αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων. 

 

7.7.5 Κίνητρα που Απορρέουν από την Επιχειρησιακή Κουλτούρα 

 

1. Βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός. Μερικές επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στην 

επίτευξη των βραχυπρόθεσμων 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 αυξημένα κέρδη αυτή τη 

χρήση, κεφαλαιοποιούν έξοδα που θα έπρεπε κανονικά να εμφανιστούν στα αποτελέσματα 

χρήσης της επιχείρησης. 

2. Μη ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί και σχέδια δράσης. Οι επιχειρήσεις μερικές 

φορές, καταρτίζουν μη ρεαλιστικούς ετήσιους προϋπολογισμούς και σχέδια δράσης με 

μοναδικό κίνητρο να δώσουν ώθηση στους μάνατζερς να πετύχουν πολύ υψηλούς στόχους. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι επιχειρήσεις που κάθε χρόνο αυξάνουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα τους κατά ένα σταθερό ποσοστό, ανεξάρτητα από τις οικονομικές και 

επιχειρηματικές συνθήκες που επικρατούν. Η κεντρική ιδέα αυτής της αντίληψης είναι ότι 

όταν ο πήχης είναι ψηλά τα στελέχη θα προσπαθήσουν να τον ξεπεράσουν. Στις περιπτώσεις 
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αυτές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες υπάρχει ο κίνδυνος οι διοικούντες να καταφύγουν 

σε πρακτικές επηρεασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων στην προσπάθεια τους να 

πετύχουν τους έστω και μη ρεαλιστικούς στόχους. 

 

7.7.6 Αλληλεπίδραση των Προεκτεθέντων Κινήτρων Παραποίησης 

 

Το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων μπορεί να θεωρηθεί και ως 

προϊόν αλληλεπίδρασης των διαφόρων κινήτρων που εξετάσθηκαν παραπάνω. Τα κίνητρα 

που προέρχονται από τις πιέσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και αυτά που αφορούν την 

κουλτούρα της επιχείρησης είναι αυτά που επηρεάζουν περισσότερο τη συμπεριφορά των 

διοικούντων, σε συνδυασμό βέβαια και με τα προσωπικά τους κίνητρα. Συνεπώς, σε μια 

επιχείρηση που ενθαρρύνεται η αληθινή και ειλικρινής παρουσίαση των οικονομικών 

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

αποδεκτές πρακτικές είναι περιορισμένες. Σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής θα πρέπει να 

αξιολογεί όλους τους πιθανούς παράγοντες προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι πιέσεις που 

οδηγούν στην υιοθέτηση πρακτικών επηρεασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων. 

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 Χρηματιστήριο, 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. 

 

7.8 Πρακτικές Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους η διοίκηση μιας επιχείρησης μπορεί να 

επηρεάσει την αξιοπιστία των οικονομικών της καταστάσεων και πιο συγκεκριμένα την 

ακρίβεια των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Η πρώτη περίπτωση αφορά την ηθελημένη 

παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου. Ενώ, δηλαδή έχει θεσπιστεί ένα πρότυπο που 

καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης ενός λογιστικού θέματος, η διοίκηση το παραβλέπει και 

εφαρμόζει τους δικούς της κανόνες έτσι ώστε να παρουσιάσει την εικόνα που αυτή επιθυμεί. 
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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. 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τα κενά που το ίδιο το πλαίσιο των λογιστικών 

προτύπων αφήνει σε πολλά ζητήματα, όταν δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρότυπο που να ρυθμίζει 

ένα συγκεκριμένο λογιστικό θέμα, οπότε η δημιουργική παρέμβαση της διοίκησης είναι 

αναπόφευκτη. 

Η τρίτη περίπτωση αφορά τα περιθώρια επιλογών που τα ίδια τα λογιστικά πρότυπα 

αφήνουν στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων. Ενώ δηλαδή υπάρχουν λογιστικά πρότυπα 

που ρυθμίζουν ένα θέμα, είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένα που αφήνουν τεράστια 

περιθώρια υποκειμενισμού και άσκησης κρίσης από την πλευρά της διοίκησης. 

 

7.8.1 Λογιστική Κάθαρση (Big Bath Accounting) 

 
Η πρακτική της Λογιστικής Κάθαρσης

85,86
 ή Λογιστικής Απογραφής αποτελεί μια μορφή 

επηρεασμού ή παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης με 

πρωτοβουλία και παρέμβαση της διοίκησης της. Η στρατηγική του Big Bath Accounting 

ενέχει την πραγματοποίηση όσο γίνεται περισσότερων αποσβέσεων-διαγραφών σε μια 

περίοδο. Η περίοδος που επιλέγεται είναι συνήθως μία με έντονα φτωχή απόδοση (συχνά σε 

μία ύφεση όταν οι περισσότερες άλλες εταιρίες επίσης δημοσιοποιούν λίγα κέρδη) ή μία με 

ασυνήθη γεγονότα τέτοια όπως αλλαγή διοίκησης, συγχώνευση, αναδιάρθρωση, κ.ο.κ. 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 προκάτοχο του, και να εμφανίσει 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 μείωση των αποτελεσμάτων γίνεται 

συνήθως μέσω της αναβολής αναγνώρισης εσόδων και κυρίως μέσω εμφάνισης 

υπολογιστικών δαπανών, όπως είναι οι προβλέψεις. 

                                                           
85

 Καζαντζής Χ., (2006), σελ. 612-613 
86

 Φίλιος Β., (2003), σελ. 46 
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Μια αντίστοιχη πρακτική Λογιστικής Κάθαρσης έχει παρατηρηθεί, επίσης, σε πολλές 

επιχειρήσεις στις οποίες υλοποιούνται σημαντικά προγράμματα αναδιοργάνωσης. Οι 

επιχειρήσεις αυτές έχουν την τάση να εμφανίζουν μεγαλύτερα τα έξοδα που σχετίζονται με 

τις ενέργειες αυτές, με σκοπό να «καθαρίσουν» 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 δε 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 αποτελέσματα να έχουν ανοδική πορεία 

είναι αυξημένες.  

 

7.8.2 Εξομάλυνση Κερδών 

 

Η εξομάλυνση κερδών είναι μια συνήθης μορφή διαχείρισης κερδών. Με την στρατηγική 

αυτή τα στελέχη μειώνουν ή αυξάνουν το δημοσιοποιούμενο κέρδος έτσι ώστε να μειωθεί η 

αστάθεια του. Η εξομάλυνση κερδών συνεπάγεται τη μη δημοσιοποίηση μέρους των κερδών 

σε καλές χρήσεις δια μέσου της δημιουργίας αποθεματικών και τη δημοσιοποίηση μετέπειτα 

αυτών των κερδών σε κακές χρήσεις.
87

 

Οι επενδυτές θεωρούν ότι τα κέρδη έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία εάν οι εκπλήξεις 

κατά τη δημοσίευση τους είναι μικρότερες (εάν δηλαδή τα δημοσιευμένα κέρδη είναι πολύ 

κοντά στα αναμενόμενα κέρδη). Μια μεγαλύτερη απόκλιση μειώνει την αναφερόμενη 

αξιοπιστία των δημοσιευμένων κερδών,  μετριάζοντας την αύξηση στην αξία της εταιρίας 

από τη δημοσίευση υψηλότερων κερδών.  

Ειδικότερα, οι μάνατζερ των εισηγμένων εταιριών αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη 

πίεση να δημοσιεύουν ομαλοποιημένη χρονοσειρά κερδών, καθώς μόνο εάν οι αγορές ήταν 

τέλειες, η διακύμανση των κερδών δε θα είχε κόστος για τους μάνατζερ και τις εταιρίες τους 

(κι έτσι, αυτοί δε θα είχαν κίνητρα να εξομαλύνουν τα κέρδη).
88
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7.8.3 Λογιστικά Τεχνάσματα-Δημιουργική Λογιστική 

 

Η Δημιουργική Λογιστική
89

 σύμφωνα με τον Naser (1993) ορίζεται ως ένας 

μετασχηματισμός των λογιστικών ποσών από το τι αυτά πραγματικά είναι στο τι οι 

καταρτίζοντες τις λογιστικές καταστάσεις επιθυμούν να είναι, εκμεταλλευόμενοι  τους 

υπάρχοντες κανόνες ή και αγνοώντας μερικούς από αυτούς.  

Τα λογιστικά και ελεγκτικά σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας στις Η.Π.Α 

προκάλεσαν συζητήσεις και διαξιφισμούς αναφορικά με το κατά πόσο η εφαρμογή των 

λογιστικών προτύπων από επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται 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, αναλώνονται 

στην επίτευξη λογιστικών και όχι επιχειρηματικών σκοπών. 

Η αδυναμία αυτή των λογιστικών προτύπων ως συνόλου αρχών και κανόνων 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα πρότυπα αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές γενικής 

εφαρμογής και ως εκ τούτου μπορούν να επιδέχονται διάφορες ερμηνείες προσαρμοζόμενα 

στις επιμέρους ανάγκες της χρηματοοικονομικής δομής των εταιριών, 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 κατάστασης και των 

αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης.
90

 

Μεγέθη εκτός Ισολογισμού 

Κάποιες εταιρίες επιλέγουν να μην αποτυπώνουν στον ισολογισμό τους κάποια πάγια 

στοιχεία μεγάλης αξίας με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

λιγότερες αποσβέσεις, 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 
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 Καζαντζής Χ.,(2006), σελ. 613 
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πιθανόν να επηρέαζε αρνητικά τους επενδυτές. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία μπορεί να 

παρουσιαστεί στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ως χαμηλού κινδύνου 

επενδυτική ευκαιρία, με αποτέλεσμα να αντλεί χαμηλού κόστους κεφάλαια και να συνάπτει 

επιχειρηματικά δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. 

 

Άυλα ή ασώματα πάγια  

Οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε χειραγώγηση των κερδών τους, συχνά προσαρμόζουν το 

χρόνο απόσβεσης προς όφελος τους. Εάν ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού αποσβεστεί σε 

περισσότερα έτη αντί σε μία μόνο χρήση, τότε θα ωραιοποιηθεί η Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης. Επίσης, επειδή η αξία των άυλων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 

ακρίβεια, η μέθοδος καταγραφής τους στον ισολογισμό βρίσκεται στην κρίση των στελεχών 

της επιχείρησης. 

Ενσώματα Πάγια 

Η διενέργεια ή μη αποσβέσεων στα υλικά ή ενσώματα πάγια αποτελεί έναν τρόπο για  να 

επηρεάσει το αποτέλεσμα μιας επιχείρησης. Με την τεχνική αυτή επηρεάζεται η κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης ως προς τα κέρδη και ο ισολογισμός ως προς τα πάγια. Ακόμη πρέπει 

να επισημάνουμε ότι η διαδικασία των αποσβέσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι είναι 

πηγή χρηματοδότησης για την επιχείρηση, αφού τα ποσά που αντιστοιχούν σε αποσβέσεις 

δεν φορολογούνται και μένουν στην επιχείρηση με τη μορφή αποθεματικών. 

Συμμετοχές σε επιχειρήσεις-Χρεόγραφα 

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να επηρεάσουν τα αποτελέσματά τους εμφανίζουν τις μετοχές 

στην αξία κτήσης τους και όχι στην πραγματική τους αξία. Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στα 

Αποτελέσματα Χρήσεως τα κέρδη ή οι ζημίες από την υπερτίμηση ή την υποτίμηση της αξίας 

των συμμετοχών. 

Κεφαλαιοποίηση εξόδων 

Πρόκειται για κάποια λειτουργικά έξοδα τα οποία αντί να απεικονισθούν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως, μεταφέρονται στον ισολογισμό ως δαπάνες πολυετούς απόσβεσης. 

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα λογίζονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους και όχι κατά το χρόνο είσπραξης 

τους. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν την αρχή αυτή και προβαίνουν 

σε καταγραφή του εσόδου πριν ακόμα αυτό καταστεί δεδουλευμένο. 



83 
 

Εμπορεύματα  

Η αποτίμηση των παλαιών εμπορευμάτων γίνεται στην τιμή κτήσεώς τους και όχι στην 

μικρότερη πλέον τιμή πωλήσεώς τους. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση δεν εμφανίζει ζημίες 

και αυξάνει τον ισολογισμό της αφού το τελικό απόθεμα εμφανίζεται μεγαλύτερο από ότι 

είναι στην πραγματικότητα. Ακόμη μπορεί να γίνει αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των 

εμπορευμάτων. Μια πολύ γνωστή μορφή παραποίησης αποτελούν οι εικονικές πωλήσεις, οι 

οποίες επιτυγχάνονται με την καταγραφή πλασματικών πωλήσεων της εταιρίας προς άλλες 

επιχειρήσεις. 

Απαιτήσεις-Πελάτες 

Οι οικονομικές καταστάσεις μπορούν να εμφανιστούν ωραιοποιημένες μέσω της μη 

διενέργειας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ωστόσο δεν μπορούν να 

προχωρήσουν σε σωρευτική απόσβεση των πελατών οι οποίοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τα 

χρέη τους, εάν προηγουμένως δεν έχουν πραγματοποιήσει προβλέψεις για το σκοπό αυτό. 

 

7.9 Στρατηγικές Πρόληψης και Εντοπισμού Λογιστικής Απάτης 

 

Σύμφωνα με τον Rezaee
91

 (2005), οι στρατηγικές πρόληψης και ανίχνευσης της λογιστικής 

απάτης, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: 

Εκτίμηση της ευπάθειας της επιχείρησης απέναντι σε απάτες (fraud vulnerability) 

Η παρούσα μέθοδος πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ η επικοινωνία 

μεταξύ των μελών και των εργαζομένων της επιχείρησης θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη 

καθώς διευκολύνει την ανίχνευση και την καταγγελία των δόλιων ενεργειών. Απαιτείται 

ακόμη, η σύσταση ενός γραφείου στο οποίο θα υποβάλλονται οι εκθέσεις παραπόνων των 

εργαζομένων και θα περιλαμβάνουν και παράπονα για τη διενέργεια απάτης. 

Εξέταση (ύποπτης) ικανότητας επικράτησης σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού 

(Gamesmanship) 

Η στρατηγική αυτή αφορά στην εξέταση της ικανότητας που έχει η εταιρία να επικρατήσει 

έναντι του ανταγωνισμού, με τη βοήθεια των πεποιθήσεων, των αρχών και των τρόπων 

δράσης της. Αφορά στη συχνότητα με την οποία επανεξετάζονται οι σχέσεις που προκύπτουν 
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μεταξύ των διοικήσεων, των ελεγκτών, της επιτροπής ελέγχου και συμβάλλει στην ενίσχυση 

της αξιοπιστίας του τρόπου με τον οποίο όλοι οι παραπάνω συντελούν στη σύσταση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση 

Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί ένα πλέγμα κανόνων με τους οποίους μια εταιρία 

διοικείται και ελέγχεται. Οι συμμετέχοντες της εταιρικής διακυβέρνησης είναι το διοικητικό 

συμβούλιο, η επιτροπή ελέγχου, τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης, οι εσωτερικοί ελεγκτές, 

οι εξωτερικοί ελεγκτές, καθώς και κυβερνητικοί φορείς. Ο ρόλος των εξωτερικών ελεγκτών 

θεωρείται παραδοσιακά ως ο σημαντικότερος για την αποτροπή της λογιστικής απάτης. Τα 

τελευταία χρόνια, ωστόσο, η προσοχή στρέφεται σε ολόκληρο το σύστημα εταιρικής 

διακυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ποιότητα, η 

διαφάνεια και η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. Συνοπτικά, η εταιρική 

διακυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα των επενδυτών, διασφαλίζει την ακεραιότητα και 

την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, ελέγχει την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και διασφαλίζει την ποιότητα των 

διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου. 

«Ενεργές» επιτροπές ελέγχου 

Οι ευθύνες της Επιτροπής Ελέγχου αφορούν πλέον και στα συστήματα εταιρικής 

διακυβέρνησης, στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και στις 

διαδικασίες με τις οποίες διενεργείται τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος. Για 

το λόγο αυτό, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κρίνονται 

αναγκαία για το «χτίσιμο» της εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρίας και των ενδιαφερομένων 

για την πορεία της εταιρίας. 

Προγράμματα πρόληψης της απάτης 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύσσουν προγράμματα πρόληψης της λογιστικής απάτης, να 

καθιερώνουν τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες, να τις γνωστοποιούν σε όλους όσους 

σχετίζονται με την επιχείρηση, να απαιτούν πλήρη συμμόρφωση σε αυτές και περιοδικά να 

τις αξιολογούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους αναφορικά με την αποτροπή και τον 

εντοπισμό της λογιστικής απάτης. Τα προγράμματα πρόληψης της λογιστικής απάτης πρέπει 

να εφαρμόζονται και να επιβάλλονται από μια ομάδα που θα αποτελείται από εσωτερικούς 

ελεγκτές, δικηγόρους, ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης κ.ά, και να διευκρινίζεται σαφώς 

ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες πρόληψης της απάτης ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, 
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συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών. Αυτή η ομάδα θα πρέπει, επίσης, να 

υποβάλει περιοδικά έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή ελέγχου σχετικά με 

την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ώστε να γίνονται οι 

απαιτούμενες αναθεωρήσεις. 

Αποτελεσματικός εξωτερικός έλεγχος 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να προβαίνουν στον έλεγχο με επαγγελματικό σκεπτικισμό 

καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ενδείξεις 

λογιστικής απάτης, τις λεγόμενες «κόκκινες σημαίες». Ο επαγγελματικός σκεπτικισμός είναι 

μια στάση που συνεπάγεται κριτική σκέψη και αξιολόγηση των στοιχείων του λογιστικού 

ελέγχου. Οι ελεγκτές πρέπει να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου και να 

προβαίνουν σε εξακρίβωση των συναλλαγών στις περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητες 

στην απάτη. Σε γενικές γραμμές, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής πρέπει να είναι σε θέση να 

αξιολογεί τους σκοπούς, τις σκοπιμότητες και τα κίνητρα της κάθε εταιρίας και να μη μένει 

αποκλειστικά στις χρηματοοικονομικές αναφορές. 

Ανεξαρτησία ορκωτού ελεγκτή – λογιστή 

Στην ελεγκτική θεωρία και πρακτική, η ανεξαρτησία θεωρείται γενικά ως ένα θέμα 

επαγγελματικής δεοντολογίας. Ωστόσο, το επίπεδο της ανεξαρτησίας είναι θεμελιώδους 

σημασίας για την ελεγκτική και αποτελεί μια κεντρική έννοιά της. Εφόσον ο ρόλος των 

ορκωτών ελεγκτών – λογιστών είναι να προσθέτουν κύρος και αξιοπιστία στις πληροφορίες 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι ελεγκτές πρέπει να υιοθετούν ένα πνεύμα 

αμεροληψίας στη σχέση τους με την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα. Ο ελεγκτής οφείλει να 

εκπληρώσει την επαγγελματική του υποχρέωση προς τους άγνωστους σε αυτόν χρήστες των 

εκθέσεων ελέγχου και τους γνωστούς εντολοδόχους του έργου του ακόμη κι όταν η γνώμη 

του είναι αντίθετη στις επιθυμίες αυτών που του ανέθεσαν το ελεγκτικό έργο. Είναι προφανές 

ότι η ανεξαρτησία στην ελεγκτική δεν πρέπει μόνο να φαίνεται αλλά να είναι και πραγματική. 

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που σχετίζεται με την ανεξαρτησία των ελεγκτών έχει να κάνει με 

τις παράλληλες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ελεγκτές στις ελεγχόμενες από τους 

ίδιους επιχειρήσεις. Όταν τα έσοδα από την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών ενός ελεγκτή 

προς την ελεγχόμενη επιχείρηση είναι σημαντικά, τότε ενδέχεται να δημιουργηθεί οικονομική 

εξάρτηση του ελεγκτή από την ελεγχόμενη επιχείρηση, με αποτέλεσμα την πιθανή διάβρωση 

της ανεξαρτησίας του. Η αντίθετη άποψη, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι η καλύτερη και βαθύτερη 
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γνώση της επιχείρησης – πελάτη μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, και πιο 

συγκεκριμένα, να υποστηρίξει και να βελτιώσει τη διαδικασία του ελέγχου. 

Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου 

Από την άλλη μεριά, και ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να ακολουθεί πιστά το έργο του χωρίς 

να παρεκκλίνει ή να επηρεάζεται από τυχόν προσωπικές γνωριμίες με τη διοίκηση. Θα πρέπει 

να παρακολουθεί κάθε διαδικασία, από το στάδιο της παραγωγής του προϊόντος μέχρι και την 

τοποθέτησή του στην αγορά και τη διάθεσή του στους καταναλωτές και να επιβλέπει όλες τις 

συναλλαγές. Οφείλει να μπορεί να εντοπίζει τις «κόκκινες σημαίες», οτιδήποτε θα μπορούσε 

να θέσει σε κίνδυνο την επιχείρηση, να δίνει πλήρη και έγκαιρη αναφορά στη διοίκηση, 

καθώς και να προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες εμφάνισης ή επανεμφάνισής 

του. 

  



87 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ο

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

 

8.1 Εισαγωγή 

 

Το έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις πιέσεις που 

υφίστανται τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να πετύχουν όλο και μεγαλύτερους 

στόχους, ωθεί πολλές φορές στην αλλοίωση των λογιστικών αποτελεσμάτων. Τα τελευταία 

χρόνια παρατηρούνται όλο και συχνότερα περιπτώσεις λογιστικής απάτης μέσω παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων.  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται μερικά από τα σημαντικότερα εταιρικά 

σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια. Τα σκάνδαλα αυτά 

αφορούσαν σε λογιστικές παρατυπίες, σε υπεξαιρέσεις στελεχών, καθώς και σε 

καλοστημένες απάτες. Παρουσιάζονται τα γεγονότα που οδήγησαν στην πτώχευση των 

εταιριών Enron το 2001, WorldCom το 2002 και Lehman Brothers το 2008. Επίσης, γίνεται 

μια χρηματοοικονομική ανάλυση πάνω στα κυριότερα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων 

αυτών των εταιριών. 

 

8.2 Enron Corporation 

 

Η εταιρία Enron ιδρύθηκε το 1985 με έδρα το Χιούστον του Τέξας. Ξεκίνησε ως μια εταιρεία 

φυσικού αερίου, όταν οι InterNorth Inc και Houston Gas συγχωνεύτηκαν. Στις αρχές του 

1990, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών πέρασε νομοθετική ρύθμιση που 

απελευθέρωνε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο είχε πράξει και για την αγορά 

φυσικού αερίου μερικά χρόνια νωρίτερα. H ενεργειακή αγορά που δημιουργήθηκε ευνόησε 

την ανάπτυξη εταιριών όπως η Enron, η οποία το 1994 ξεκίνησε την εμπορία ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Αργότερα, το 1995, η Enron εισήχθη στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Το 1999, με 

την άνθηση του Internet, η Enron προήγαγε το μετασχηματισμό της σε μια εταιρία "νέας 

οικονομίας" προωθώντας την EnronOnline. Πρόκειται για έναν ιστότοπο μέσω του οποίου 

μπορούσε κανείς να προβεί στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, να συλλέξει δεδομένα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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για τις τιμές και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, σχετικά με τη βιομηχανία φυσικού αερίου 

και ενέργειας. Οι πληροφορίες παρέχονταν ανεξάρτητα με το αν πραγματοποιούνταν 

συναλλαγές μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε, το 2000, η 

εταιρία να εμφανίζει μικτά κέρδη 101 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
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Η Enron είχε δημιουργήσει εταιρίες offshore που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

φορολογικό σχεδιασμό και φοροαποφυγή, εκτοξεύοντας την κερδοφορία της επιχείρησης. Οι 

ονομασίες αυτών των οντοτήτων ήταν Bob West Treasure, Jedi και Hawaii. Το γεγονός αυτό 

προλείανε το έδαφος για πλήρη ελευθερία συναλλαγματικού σχεδιασμού, καθώς και πλήρη 

ανωνυμία που μπορούσε να διασκορπίσει τις απώλειες που η επιχείρηση εξαφάνιζε από τους 

ισολογισμούς της. Αυτές οι εταιρίες βοηθούσαν την Enron να φαίνεται πιο κερδοφόρα απ' 

όσο πραγματικά ήταν, ενώ δημιουργήθηκε ένας τεχνητός κύκλος μεταφοράς απωλειών από 

τα στελέχη. Η Enron δανειζόταν κεφάλαια χωρίς ωστόσο να αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις 

στον ισολογισμό της εταιρίας. 

Αυτή η πρακτική εκτόξευσε την τιμή των μετοχών της, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα 

στα στελέχη της να αξιοποιούν εσωτερική πληροφόρηση για να κερδοσκοπούν σε ατομικό 

επίπεδο. Οι άνθρωποι της Enron γνώριζαν τα πάντα για τους offshore λογαριασμούς της 

εταιρείας, στους οποίους κρύβονταν οι απώλειές της, ωστόσο, οι επενδυτές δε γνώριζαν 

τίποτα απ' όλα αυτά.  

Η Enron υιοθέτησε μια λογιστική της αγοραίας αξίας, με την οποία προβλεπόμενα 

μελλοντικά κέρδη από οποιαδήποτε συμφωνία λογίζονταν επιτόπου στα βιβλία της. Συνεπώς, 

η εταιρία σημείωνε κέρδη από οτιδήποτε θα μπορούσε με το χρόνο να ανατραπεί και να 

μεταβληθεί σε απώλεια.  

Στα μέσα του Ιουλίου του 2001, η Enron ανακοίνωσε κέρδη $50,1 δισεκατομμυρίων, 

σχεδόν τα τριπλάσια από τις αρχές του Ιανουαρίου, καταρρίπτοντας τις εκτιμήσεις των 

αναλυτών κατά 3 σεντς ανά μετοχή. Παρά ταύτα, το περιθώριο κέρδους είχε διατηρηθεί σε 

ένα συντηρητικό μέσο περίπου 2,1% και η τιμή της μετοχής της είχε πέσει περισσότερο από 

30% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. 

Στις 14 Αυγούστου του 2001, ο Jeffrey Skilling, ο γενικός διευθυντής της Enron, 

ανακοίνωσε πως θα αποχωρούσε από τη θέση του σε έξι  μήνες και παραδέχθηκε ότι ένας 

πολύ βασικός λόγος της αποχώρησής του από την Enron, ήταν η αξία της εταιρείας που 

κατρακυλούσε στην αγορά. Η απρόσμενη αποχώρηση του Skilling σε συνδυασμό με την 

αδιαφάνεια των λογιστικών βιβλίων, καθιστούσαν δύσκολη την αξιολόγηση της εταιρείας 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_offshore&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B8%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


89 
 

στη Wall Street. Επιπλέον, η εταιρία παραδέχθηκε συστηματική χρήση "διεταιρικών 

συναλλαγών" με τις θυγατρικές της, γεγονός που έκανε πολλούς να φοβούνται πως ήταν πολύ 

εύκολη η μεταφορά απωλειών που σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανίζονταν στον ισολογισμό 

της Enron.  

Στις 17 Οκτωβρίου του 2001, η Enron ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα του τρίτου 

τριμήνου της ήταν αρνητικά, εξαιτίας απρόσμενης χρέωσης περισσοτέρων από 1 

δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η διοίκηση της εταιρείας ισχυρίστηκε ότι οι απώλειες 

οφείλονταν κυρίως σε επενδυτικές ζημιές, μαζί με χρεώσεις ύψους περίπου $180 

εκατομμυρίων σε λεφτά που ξοδεύτηκαν για την ανοικοδόμηση της προβληματικής μονάδας 

διευρυμένων συναλλαγών. 

Η Moody's έριξε την πιστοληπτική της ικανότητα σε Βaa2, δύο επίπεδα πάνω από τη 

λεγόμενη junk-status (θέση για τα σκουπίδια). Η Standard and Poor's επίσης έριξε τη 

βαθμολογία της στο BBB+, η αντίστοιχη βαθμολογία με αυτή της Moody's, η οποία Moody's 

επιπλέον προειδοποίησε ότι ήταν πιθανό να ρίξει τη βαθμολογία της για τα χρεόγραφα της 

Enron, η συνέπεια της οποίας θα μπορούσε να εμποδίσει την εταιρεία από την αναζήτηση 

νέας χρηματοδότησης καθώς πλέον δε θα ήταν φερέγγυα. 

Το Νοέμβριο γνωστοποιήθηκε πως η διοίκηση της Enron επιζητούσε επιμόνως νέες 

επενδύσεις ή μια επί τόπου εξαγορά. Μετά από πολλές απορρίψεις, η διοίκηση της εταιρείας 

φάνηκε να βρήκε αγοραστή, όταν το συμβούλιο της Dynegy, μιας άλλης εταιρείας 

εκμετάλλευσης ενέργειας με έδρα στο Χιούστον του Τέξας, υπερψήφισε αργά τη νύχτα της 

7ης Νοεμβρίου για αγορά της Enron σε "τιμή ευκαιρίας" , για περίπου $8 δισεκατομμύρια. 

Στις 8 Νοεμβρίου γνωστοποιήθηκε άλλη μία μεγάλη διόρθωση στα κέρδη της Enron 

με μια μείωση περίπου $591 εκατομμυρίων στα δηλωθέντα έσοδα των ετών 1997-2000. Οι 

αλλαγές θεωρείτο πως προέρχονταν κυρίως από δύο συνεργασίες ειδικού σκοπού, τις "Jedi" 

και "Chewco". Οι διορθώσεις είχαν ως αποτέλεσμα ουσιαστικά τον εκμηδενισμό των κερδών 

της χρήσης 1997, με σημαντικές απώλειες στα επόμενα χρόνια. 

Μετά από αξιολόγηση της εταιρίας και υποβάθμισης της σε junk status, η Dynegy 

απέσυρε την πρόταση αγοράς η οποία προηγουμένως είχε μειωθεί στα 4 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Μετά την ακύρωση της προσφοράς η Enron εντάχθηκε στο Κεφάλαιο 11 για 

χρεοκοπία την 2 Δεκεμβρίου 2001 με την τιμή της μετοχής να φτάνει τα $0,40. Η πτώχευση 

της Enron ήταν η μεγαλύτερη πτώχευση στην ιστορία των ΗΠΑ, μέχρι την κατάρρευση της 

WorldCom τον Ιούλιο του 2002, με το ενεργητικό της να αγγίζει τα 63,4 δισεκατομμύρια 

δολάρια. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Wall_Street&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Junk-status&action=edit&redlink=1
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8.3 Οι Επιπτώσεις από την Κατάρρευση της Enron 

 

8.3.1 Οι Επιπτώσεις στην Ελεγκτική Arthur Andersen 

 

Η ελεγκτική εταιρία της Enron, η Arthur Andersen που έλεγχε και υπέγραφε για την 

ορθότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας από το 1997 έως το 2000, είχε 

σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την κατάληξη της εταιρίας, γεγονός το οποίο συνέβαλε και 

στην δική της κατάρρευση. Αν και ήταν γνωστό πως η Enron ήταν ένας υψηλού κινδύνου 

πελάτης και ενώ η ελεγκτική εταιρία είχε ήδη εντοπίσει στα βιβλία της εταιρίας προβλήματα 

της τάξης των 51 εκ. δολαρίων, τελικά αποφάσισε να τα παραβλέψει χωρίς να τα διορθώσει. 

Επίσης, πρότεινε στην ελεγχόμενη εταιρία να προβεί σε ρυθμίσεις που θα μείωναν το ετήσιο 

εισόδημα κατά 50% περίπου και συγκεκριμένα από 105 σε 54 εκ. δολάρια. Παρά το ότι η 

Enron δεν προχώρησε σε υλοποίηση αυτών των προτάσεων, η ελεγκτική υπέγραψε για την 

ορθότητα και αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. 

Ο επιχειρηματικός κόσμος υποστήριζε πως η ελεγκτική εταιρία δεν ήταν σε θέση να 

αντισταθεί στην Enron λόγω των υψηλών αποδοχών που λάμβανε από αυτή για τις ελεγκτικές 

και διοικητικές υπηρεσίες που της παρείχε. Συγκεκριμένα, το 2000, η Enron ανέφερε πως 

πλήρωσε συνολικά την ελεγκτική εταιρία 52 εκατ. δολάρια και συγκεκριμένα 25 εκατ. για 

τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων και 27 εκατ. για παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η ελεγκτική εταιρία παρείχε και υπηρεσίες εσωτερικού 

ελέγχου, κάτι που αποτελούσε κοινή πρακτική για το ελεγκτικό επάγγελμα, πριν από τη 

θέσπιση των κανόνων του Sarbanes-Oxley Act.
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Η Andersen κατέστρεψε χιλιάδες έγγραφα και φύλλα εργασίας ελέγχου που 

σχετίζονταν με τον οικονομικό έλεγχο της Enron και κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση του 

έργου της δικαιοσύνης. Αυτό της στοίχισε πελάτες και τζίρο αλλά και την εξαγορά της από 

την Delloitte & Touche. 

Η δίκη της Arthour Andersen LLP βοήθησε στην αποκάλυψη προβλημάτων και στη 

WorldCom. Η επακολουθούμενη πτώχευση αυτής της εταιρείας τηλεπικοινωνιών γρήγορα 

προκάλεσε ένα κύμα ποικίλων οικονομικών προβλημάτων, παρασύροντας και πολλές άλλες 

εταιρίες. Παρά το γεγονός πως μέχρι την κατάρρευση της WorldCom η περίπτωση της Enron 

αποτελούσε τη μεγαλύτερη πτώχευση στην ιστορία, τα δεδομένα άλλαξαν μετά την πτώση 

της WorldCom και πιο πρόσφατα με την οικονομική καταστροφή της Lehman Brothers. 
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8.3.2 Κοινωνικές και Νομικές Επιπτώσεις 

 

8.3.2.1 Ο Νόμος Sarbanes-Oxley 

 

Ο νόμος Sarbanes-Oxley (γνωστός και ως Sarbox), που επικυρώθηκε στις 30 Ιουλίου 2002, 

θεσπίστηκε ειδικά για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα 

χρηματοοικονομικό σύστημα που είχε κλονιστεί σημαντικά από μια σειρά σκανδάλων στην 

αγορά των ΗΠΑ. Η πτώση της Enron έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της 

νομοθετικής πράξης Sarbanes-Oxley. 

Ο Νόμος περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων τα οποία θέτουν τις βάσεις για τη 

νομοθετική προσέγγιση της αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Τα μέτρα αυτά 

αφορούν, μεταξύ άλλων, τα πρότυπα λειτουργίας των εταιρικών επιτροπών ελέγχου, τις 

συνθήκες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την καλύτερη εποπτεία των ελεγκτών, την 

πιστοποίηση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων από τα ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη των εταιριών, την απαγόρευση της χορήγησης εταιρικών δανείων σε διευθυντές και 

ανώτατα στελέχη, και τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν βελτίωση της εταιρικής 

χρηματοοικονομικής λογιστικής και αύξηση των γνωστοποιήσεων της εταιρίας, όσον αφορά 

την οικονομική της κατάσταση.
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8.3.2.2. Κοινωνικές Επιπτώσεις  

 

Οι μακρόχρονες δίκες και επιπλοκές που έπονται της κατάρρευσης της Enron δεν είναι ακόμη 

τελείως ευδιάκριτες, αλλά το ίδιο το γεγονός της πτώσης της είχε αξιοσημείωτες επιπτώσεις 

στις ΗΠΑ, το ΗΒ, αλλά τελικώς και στην Ευρώπη.  

Ακόμη, οι χειρισμοί της εταιρείας έπληξαν και τους ίδιους τους εργαζομένους της, 

καθώς οι εισφορές τους για ασφαλιστική κάλυψη πήγαιναν στο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο 

κατέρρευσε στο χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα να "τιναχθεί" το ασφαλιστικό και 

συνταξιοδοτικό τους πρόγραμμα "στον αέρα". Χιλιάδες υπάλληλοι και επενδυτές της Enron 
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έχασαν τις αποταμιεύσεις τους, τα κονδύλια για τις σπουδές των παιδιών τους και τις 

συντάξεις τους, όταν κατέρρευσε η εταιρεία. 

Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που επέφερε το σκάνδαλο της Enron στο ελεγκτικό 

επάγγελμα, ήταν η δημιουργία μιας νέας ομοσπονδιακής αρχής, του Public Companies 

Accounting Oversight Board, που θα επέβλεπε τη διαδικασία δημιουργίας κανόνων για το 

επάγγελμα του Εξωτερικού Ελεγκτή. 

 

8.4 Χρηματοοικονομική ανάλυση της Enron 

 

Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών αποτελούν αντικείμενο μελέτης και πάνω 

σε αυτές θα βασιστεί η παρακάτω ανάλυση. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ουσιώδη μεγέθη 

της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Ισολογισμού όπως αυτές δημοσιεύτηκαν 

για τις χρήσεις 1996-2000. 

Πίνακας 2-Οικονομικές Καταστάσεις της Enron
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Παρατηρώντας τον Πίνακα 2 βλέπουμε μια αυξητική τάση όλων των στοιχείων για τα έτη 

1996-2000 με μόνη διαφορά τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης που εμφανίζονται μειωμένα το 1997 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 3 που δείχνει τις 

ποσοστιαίες μεταβολές ανά έτος των παραπάνω μεγεθών και το Διάγραμμα 1. 
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δημοσιεύτηκαν για τις χρήσεις 1998, 1999, 2000 καθώς και από την ιστοσελίδα www.getfilings.com. 
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Πίνακας 3-Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Μεγεθών της Enron
96

 

 

Διάγραμμα 1-Διαχρονικές Ποσοστιαίες Μεταβολές Μεγεθών της Enron 

Μελετώντας τον Πίνακα 3 και το Διάγραμμα 1 βλέπουμε ότι ρυθμός μεταβολής των 

Συνολικών Δαπανών και Εξόδων ακολουθεί την ίδια πορεία με το ρυθμό μεταβολής των 

Εσόδων, συνεπώς η καμπύλη του ετήσιου ρυθμού μεταβολής των Εσόδων σχεδόν ταυτίζεται 

με την καμπύλη του ετήσιου ρυθμού μεταβολής των Συνολικών Δαπανών και Εξόδων. Για τα 

έτη 1999-2000 εμφανίζουν μια σημαντική αύξηση της τάξης του 151,27% και 151,43% 
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 Τα δεδομένα του Πίνακα 3 και του Διαγράμματος 1 βασίζονται στον Πίνακα 2. 
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αντίστοιχα. Ακόμα παρατηρούμε ότι τα Καθαρά Κέρδη έχουν την μεγαλύτερη μεταβολή 

διαχρονικά καθώς στα έτη 1996-1997 σημειώνουν μείωση της τάξης του 82,02% ενώ την 

επόμενη χρονιά παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση της τάξης του 569,52%. Για τα 

επόμενα έτη συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξήσεις, ωστόσο μικρότερου βαθμού. 

Για το Ενεργητικό παρατηρούμε συνεχόμενες αυξήσεις σε όλη την πενταετία με τη 

μεγαλύτερη αύξηση το 2000 που αυξήθηκε κατά 96,23% σε σχέση με το 1999, δηλαδή 

σχεδόν διπλασιάστηκε. Παράλληλη αύξηση παρουσιάζουν οι Υποχρεώσεις, οι οποίες ενώ 

παρουσιάζουν για τα έτη 1996-1998 μια σταθερή αυξητική πορεία, το 1999 αυξάνονται μόλις 

κατά 6,77%, ενώ το 2000 σημειώνουν αλματώδη αύξηση κατά 126,92%. Τα Ίδια Κεφάλαια 

παρουσιάζουν σε όλη την πενταετία μια συνεχή αύξηση, με μεγαλύτερη το 1997 όπου 

αυξήθηκαν κατά 50,9%. 

Αυτά τα γεγονότα αποτελούν «καμπανάκι» για τους μελετητές των καταστάσεων 

καθώς υπάρχει η υποψία ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν είναι αξιόπιστες. Εταιρίες που 

εμφανίζουν συνεχή ανοδική τάση των εσόδων τους παρουσιάζουν υψηλό κίνητρο για 

παραποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων αφού ασκείται πίεση στην διοίκηση της 

εταιρίας για συνεχώς αυξανόμενα έσοδα. 

Παρακάτω θα αναλύσουμε ορισμένους αριθμοδείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λαμβάνονται ως ενδείξεις των 

αδυναμιών της επιχείρησης. 

Πίνακας 4-Αριθμοδείκτες Enron 

 

Ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους προκύπτει αν διαιρέσουμε τα Καθαρά Κέρδη 

Χρήσης με τον Κύκλο Εργασιών. Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την απόδοση που λαμβάνει 

η επιχείρηση για κάθε μονάδα πωλήσεων. Υψηλές τιμές αυτού του δείκτη είναι πιο 
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επιθυμητές. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι για το 1996 για κάθε 100$ πωλήσεων 

είχε κέρδος 4,39$. Το 1997 ακολούθησε μια πτώση στα 0,52$ ανά 100$ πωλήσεων και τα 

επόμενα δύο έτη έφτασε τα 2,25$ και 2,23$. Ωστόσο το 2000 ο αριθμοδείκτης σημείωσε 

πτώση στα 0,97$ κέρδος ανά 100$ πωλήσεων και αυτό δείχνει μια εξαιρετικά χαμηλή 

λειτουργική αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

Ο Αριθμοδείκτης Ποσοστού Απόδοσης επί του Συνολικού Επενδυθέντος Κεφαλαίου 

υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης με το Σύνολο του Ενεργητικού. 

Επειδή όμως τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης προέρχονται από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης και ο λογαριασμός αυτός εξετάζει ολόκληρη τη χρήση, ενώ το Σύνολο του 

Ενεργητικού προέρχεται από τον Ισολογισμό ο οποίος μας δίνει μια στιγμιαία εικόνα της 

επιχείρησης, θεωρείται ορθότερο να διαιρούμε με το Μέσο Όρο του Συνόλου του 

Ενεργητικού ώστε τα δύο μεγέθη να αναφέρονται στην ίδια χρονική περίοδο. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός  μετρά το ποσοστό απόδοσης του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου 

στην επιχείρηση. Ο αριθμοδείκτης ξεκίνησε από υψηλότερα επίπεδα το 1996 στο 3,62% ενώ 

στη συνέχεια μειώθηκε και το 2000 έφτασε στο 1,49%. 

Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων ορίζεται ως το πηλίκο των 

Καθαρών Κερδών προς τα Ίδια Κεφάλαια και μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία 

τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτή. Το 1996 ο αριθμοδείκτης 

ξεκίνησε από 15,69% ενώ την επόμενη χρονιά έφτασε μόλις το 1,87% και αυτό είναι 

αποτέλεσμα της μη αποδοτικής χρησιμοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων. Για τις χρονιές που 

ακολουθούν ο αριθμοδείκτης σημείωσε άνοδο και στην τελευταία χρήση του 2000 έφτασε το 

8,54%. 

Ο Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού ορίζεται ως ο λόγος των 

Πωλήσεων προς το Σύνολο του Ενεργητικού. Ο εν λόγω αριθμοδείκτης παρέχει ενδείξεις για 

το πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να 

πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο πιο 

αποτελεσματικά έχουν χρησιμοποιηθεί τα περιουσιακά της στοιχεία. Η πορεία αυτού του 

αριθμοδείκτη είναι συνεχώς αυξανόμενη και κατά την τελευταία χρήση φτάνει τις 1,54 

φορές, γεγονός που δείχνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα περιουσιακά 

της στοιχεία. 

Ο Αριθμοδείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης υπολογίζεται ως το πηλίκο των 

Ξένων Κεφαλαίων προς το Σύνολο του Ενεργητικού και μετρά το ποσοστό του ύψους των 

συνολικών ξένων κεφαλαίων που έχουν χορηγήσει οι πιστωτές στην επιχείρηση. Υψηλές 

τιμές του αριθμοδείκτη αποτελούν ένδειξη αύξησης του κινδύνου για τους πιστωτές. Ο 



96 
 

αριθμοδείκτης βρίσκεται κατά μέσο όρο, την τετραετία 1996-1999, στο 75%, ωστόσο το 

2000 αυξάνεται στο 82,49% το οποίο αποτελεί ένδειξη κινδύνου για τους πιστωτές καθώς η 

επιχείρηση μπορεί να καταστεί αφερέγγυα.  

 

8.5 WorldCom 

 

Η WorldCom ήταν μια αμερικάνικη εταιρία τηλεπικοινωνιών που ιδρύθηκε το 1983 με βάση 

το Τζάκσον του Μισισιπή με την επωνυμία LDDS (Long-Distance Discount Service). Το 

1989 έγινε εισηγμένη μετά από συγχώνευση με την Advantage Companies Inc. και 

αναπτύχθηκε ραγδαία κατά τη δεκαετία του 90’. Ακολούθησε μια σειρά εξαγορών άλλων 

εταιριών και έπειτα η συγχώνευση $37 δις με την MCI Communications. Το 1999 η Sprint 

Corporation και η MCI WorldCom ανακοίνωσαν την επικείμενη συγχώνευση τους ύψους 

$129 δις. Ωστόσο η συγχώνευση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αντιρρήσεων από πλευράς 

αμερικανικών και ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, καθώς ανησυχούσαν ότι η συγχώνευση 

αυτή θα προκαλέσει μονοπώλιο στην αγορά.  

Από τα μέσα του 1999 και ως το Μάιο του 2002 η εταιρία χρησιμοποιούσε μεθόδους 

δημιουργικής λογιστικής για να αποκρύψει τα μειωμένα έσοδα της και να διατηρήσει την 

τιμή της μετοχής της. Μετά από έρευνα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης, 

αποκαλύφθηκε παραποίηση των αποτελεσμάτων χρήσεως τα πέντε τελευταία τρίμηνα με 

υπερβολή της κερδοφορίας της κατά $3,8 δις. Άρα τα κέρδη των 1,4 δισ. δολαρίων που είχε 

ανακοινώσει για το 2001 καθώς και τα κέρδη των 130 εκατ. δολαρίων που είχε εμφανίσει το 

πρώτο τρίμηνο του 2002 ήταν πλασματικά. Σύμφωνα με στοιχεία που ήρθαν στο φως τον 

Αύγουστο του 2002, μερικές μέρες μετά την κήρυξη πτώχευσης, από τις δαπάνες του 2000 

είχαν αποκρυφτεί άλλα 3,3 δισ. δολάρια. Η συνολική απάτη ξεπερνά πλέον τα εφτά δισ. 

δολάρια.  

H μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παραποίηση των ισολογισμών αφορά την 

ένταξη ορισμένων δαπανών, όπως για τη συντήρηση των δικτύων, σε άλλες κατηγορίες, με το 

«βάπτισμά» τους σε «επενδύσεις», με αποτέλεσμα την απόκρυψη μέρους του λειτουργικού 

κόστους της εταιρείας. H WorldCom, στις λογιστικές καταστάσεις της οποίας ήδη 

διενεργούνταν έρευνες από τις αμερικανικές αρχές, προσπαθούσε το τελευταίο διάστημα να 

αναδιαρθρώσει το ύψους 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρέος της. 

Το Μάιο του 2002 η Moody’s και η Standard and Poor’s υποβάθμισαν τη WorldCom 

σε junk status επικαλούμενοι την επιδείνωση της λειτουργικής απόδοσης, το χρέος και τις 

http://en.wikipedia.org/wiki/MCI_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Sprint_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Sprint_Corporation
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προσδοκίες για περαιτέρω εξασθένιση της εταιρίας. Η WorldCom ανακοίνωσε ότι αποπέμπει 

τον οικονομικό της διευθυντή Σκοτ Σάλιβαν και ότι απολύει 17.000 εργαζομένους. Στις 21 

Ιουλίου 2002 η WorldCom κήρυξε πτώχευση, απαριθμώντας περίπου $107 δις σε 

περιουσιακά στοιχεία και $41 δις σε χρέος.  

Την περίοδο των αλχημειών η WorldCom συνεργαζόταν με την αναμεμειγμένη και 

στο σκάνδαλο Enron ελεγκτική εταιρεία, Arthur Andersen. Η Andersen αρνήθηκε κάθε 

ανάμειξη στην παραποίηση των αποτελεσμάτων και ανέφερε ότι ο οικονομικός διευθυντής 

της WorldCom δεν είχε ενημερώσει τα στελέχη της σχετικώς με τις «λογιστικές πρακτικές» 

που ακολουθούσε. 

 

8.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση της WorldCom 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ουσιώδη μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

και του Ισολογισμού όπως αυτές δημοσιεύτηκαν για τις χρήσεις 1997-2001. 

Πίνακας 5-Οικονομικές Καταστάσεις της WorldCom
97

 

 

Στον Πίνακα 5 παρατηρούμε μια αυξητική πορεία όλων των μεγεθών, εκτός από τα Συνολικά 

Έσοδα, που ενώ διαγράφουν για την τετραετία 1997-2000 αύξηση, το 2001 μειώνονται σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. Επίσης τα Καθαρά Κέρδη της επιχείρησης παρουσιάζουν 

αυξομειώσεις. Παρακάτω μπορούμε να διακρίνουμε με ακρίβεια τις μεταβολές των μεγεθών 

ανά έτος. 
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 Τα δεδομένα του Πίνακα 5 προήλθαν από την ιστοσελίδα www.getfilings.com. 
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Πίνακας 6-Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Μεγεθών της WorldCom
98

 

 

Μελετώντας τον Πίνακα 6 μπορούμε να διακρίνουμε τις ποσοστιαίες μεταβολές των μεγεθών 

διαχρονικά. Παρατηρούμε ότι τα Συνολικά Έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά τις χρονιές 1998 

και 1999, κατά 140,47% και 109,98% αντίστοιχα. Το 2000 σημείωσαν μια μικρότερη αύξηση 

που έφτανε το 5,31%, ωστόσο το 2001 τα Συνολικά Έσοδα μειώθηκαν κατά 10,01%. Ακόμα 

οι Συνολικές Δαπάνες και Έξοδα παρουσιάζουν μια αυξητική τάση με φθίνοντα ρυθμό. 

Εμφανίζουν τη μέγιστη αύξηση τους το 1998 όπου αυξάνονται κατά 179,92% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. 

Από τις μεταβολές των Καθαρών Κερδών γίνεται εμφανές πως σημειώνουν τη 

μεγαλύτερη διακύμανση καθ’ όλη την πενταετία. Το 1998 μειώνονται σημαντικά κατά 

800,38% κι όπως βλέπουμε από τον Πίνακα 5 εκείνη τη χρονιά η WorldCom εμφάνισε ζημίες 

στις καταστάσεις της. Για το 1999 εμφάνισε κέρδη με μια μεταβολή που άγγιξε το 247%. Την 

επόμενη χρονιά συνέχισε με αύξηση των κερδών της κατά 3,52%, ωστόσο το 2001 τα κέρδη 

της μειώθηκαν σημαντικά, κατά 66,15%. 

Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας αυξανόταν σε όλη τη διάρκεια της 

πενταετίας με μεγαλύτερη αύξηση το 1998 κατά 285,9%. Στα επόμενα έτη παρουσίαζε 

μικρότερες αυξήσεις με το μέσο όρο τους να φτάνει το 6,36%. Η WorldCom στο τέλος του 

2001 είχε περιουσιακά στοιχεία ύψους 103.914.000.000$. 

Η αύξηση του Ενεργητικού συνοδεύτηκε από αύξηση των Συνολικών Υποχρεώσεων 

της εταιρίας οι οποίες σημείωσαν τεράστια αύξηση το 1998 κατά 324,27% ενώ το επόμενο 

έτος μειώθηκαν κατά 1,29% και στη συνέχεια εμφάνισαν μια μικρή άνοδο στα ποσοστά τους. 
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 Τα δεδομένα του Πίνακα 6 και του Διαγράμματος 2, βασίζονται στον Πίνακα 5. 
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Τα Ίδια Κεφάλαια εμφάνιζαν σε όλη την πενταετία αυξήσεις με μεγαλύτερη του 1998 κατά 

233,11%. Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται μια εικόνα των παραπάνω μεταβολών. 

 

Διάγραμμα 2-Διαχρονικές Ποσοστιαίες Μεταβολές Μεγεθών της WorldCom 

Στη συνέχεια γίνεται μια ανάλυση ορισμένων αριθμοδεικτών της εταιρίας που αποτελούν 

ενδείξεις παραποίησης στις οικονομικές καταστάσεις. Η ερμηνεία των αριθμοδεικτών 

αποδόθηκε στο κεφάλαιο 8.4. 

Πίνακας 7-Αριθμοδείκτες WorldCom 
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Ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους για το πρώτο έτος μας δίνει 5,22% που 

σημαίνει ότι στα 100$ πωλήσεων η εταιρία αποκόμιζε 5,22$ κέρδος. Ωστόσο παρατηρούμε 

ότι για το έτος 1998, ο αριθμοδείκτης αυτός λαμβάνει αρνητικές τιμές (-15,2%), που σημαίνει 

ότι όχι μόνο δεν σημείωσε κέρδη αλλά η εταιρία είχε ζημιές, κάτι που μπορεί να εξακριβωθεί 

και από τον Πίνακα 5. Τα επόμενο έτος έφτασε στη μέγιστη τιμή της πενταετίας όπου 

αποκόμιζε κέρδος 10,64$ στα 100$ πωλήσεων. Παρόμοια απόδοση είχε το 2000, ενώ το 2001 

ο αριθμοδείκτης έφτανε μόλις στο 3,93%. 

Ο Αριθμοδείκτης Ποσοστού Απόδοσης επί του Συνολικού Επενδυθέντος Κεφαλαίου 

μετρά το ποσοστό απόδοσης του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου στην επιχείρηση. 

Λαμβάνει αρνητική τιμή το έτος που η εταιρία εμφάνισε ζημία στις καταστάσεις της ενώ την 

επόμενη χρονιά παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή του 4,34%. Το 2001 η τιμή του αγγίζει μόλις το 

1,33%. 

Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων παίρνει αρνητική τιμή το 1998 

γεγονός που δεν είναι ικανοποιητικό για την εταιρία καθώς αποδεικνύει ότι τα Ίδια Κεφάλαια 

δε χρησιμοποιούνται με αποδοτικό τρόπο. Το 1999 παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή του με 

7,71%, ακολουθεί την ίδια πορεία το 2000 με 7,38%, ενώ το 2001 ο αριθμοδείκτης φτάνει 

μόλις στο 2,39%. 

Ο Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας λαμβάνει χαμηλές τιμές σε όλη τη 

διάρκεια της πενταετίας, με ελάχιστη το 1998 όπου φτάνει το 0,2 και μέγιστο το 1999 με 

0,41. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο πιο αποτελεσματικά έχουν χρησιμοποιηθεί 

τα περιουσιακά της στοιχεία. Επίσης, είναι χρήσιμο να γίνεται σύγκριση αυτού του δείκτη με 

τις ισορροπίες του κλάδου για να μπορούμε να εξάγουμε ορθότερα συμπεράσματα. 

Ο Αριθμοδείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης δεν εμφανίζει ιδιαίτερες 

διακυμάνσεις και κινείται γύρω στο 41,5%. Η μέγιστη τιμή του εμφανίζεται το 1998 όπου 

αγγίζει το 43,6%. Υψηλές τιμές του αριθμοδείκτη αποτελούν ένδειξη αύξησης του κινδύνου 

για τους πιστωτές. 

 

8.7 Lehman Brothers 

 

Οι αδελφοί Lehman  από τη Βαυαρία, εγκαταστάθηκαν το 1844 στο Μοντγκόμερι της 

Αλαμπάμα και ίδρυσαν ένα μικρό κατάστημα με είδη παντοπωλείου. Γρήγορα αντιλήφθηκαν 

ότι το εμπόριο βαμβακιού θα τους απέφερε κέρδη. Κυριαρχώντας στο εμπόριο βαμβακιού 

των Νότιων Πολιτειών, που αντιπροσώπευαν τα ¾ της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού, οι 
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Lehman  δημιούργησαν το 1860 γραφείο στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Νότιο 

Μανχάταν. Η δραστηριοποίηση τους στη Νέα Υόρκη αναχαιτίστηκε από τον εμφύλιο πόλεμο 

και το εμπάργκο που επέβαλε ο Πρόεδρος Λίνκολν στις Νότιες Πολιτείες. Ωστόσο, με 

διορατικότητα μέσα στον πόλεμο, συνέλεξαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού σε καλά 

κρυμμένες αποθήκες σε όλο το Νότο. Λόγω της αυξημένης ζήτησης βαμβακιού μετά τον 

πόλεμο αποκόμισαν τεράστια κέρδη. Μέσα στο 1870 ξανάνοιξαν το γραφείο στη Νέα Υόρκη 

και επεκτάθηκαν και στο εμπόριο καφέ, ζάχαρης και προϊόντων πετρελαίου. 

Η Lehman Brothers ιδιαίτερα από το 1990 ταυτίστηκε με τις αγορές παραγώγων. Αν 

και η επενδυτική τράπεζα αποκόμιζε πολλά κέρδη λόγω παραγώγων, ήταν αντιμέτωπη με 

πολλούς μη διαχειρίσιμους κινδύνους. Η εταιρία παρουσίασε σημαντική οικονομική 

ανάπτυξη και παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στην αγορά στεγαστικών δανείων RMBS 

(Residential Mortgage Backed Securities). Πρόκειται για ομολογίες που διασφαλίζονται με 

υποθήκες σε κατοικίες, δηλαδή τα εισοδήματα ή οι δόσεις ενυπόθηκων ακινήτων 

χρησιμοποιούνται για την εξόφληση των ομολογιών.
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Το 2005 η Lehman Brothers επιτυγχάνει έσοδα ρεκόρ, τα υπό διαχείριση κεφάλαια 

αγγίζουν, επίσης, το ρεκόρ των $175 δις και το περιοδικό Euromoney την ανακηρύσσει την 

καλύτερη επενδυτική τράπεζα για το έτος. Η τράπεζα συνεχίζει το σερί των ρεκόρ σε επίπεδο 

κερδοφορίας για τρίτη χρονιά (2006) και κατακτά την πρώτη θέση στην ετήσια λίστα του 

Barron΄s για τις 500 μεγαλύτερες εταιρίες των ΗΠΑ και Καναδά. Το 2007 κατακτά την 

κορυφή στη λίστα του Fortune για τις πιο επιτυχημένες χρηματιστηριακές εταιρίες και 

ανακοινώνει για μία ακόμα χρονιά κέρδη ρεκόρ. Η τιμή της μετοχής το Φεβρουάριου του 

2007 φτάνει τα $86,18. 

Το ύψος των RMBS το 2006 ξεπέρασε στις Η.Π.Α. τα 200 τρισ. δολάρια και είχαν ως 

κάλυψη τα credit default swaps. Η αυξανόμενη ζήτηση για RMBS οδήγησε στην επέκταση 

δανείων προς ιδιώτες χωρίς πιστοληπτική ικανότητα. Όσο όμως αυξάνονταν οι τιμές των 

κατοικιών, από το 1995-2005, ο κίνδυνος αθέτησης στις υποθήκες κατοικιών δεν 

δημιουργούσε ανησυχίες. Μετά από την κορύφωση των τιμών κατοικίας, το 2006, άρχισε η 

κάθοδος και το 2008 η μείωση άγγιξε το 50%. Αυτό είχε άμεση συνέπεια τα RMBS να μην 

πωλούνται σε οποιαδήποτε τιμή. Η κατάσταση βρίσκει τη Lehman Brothers να κατέχει 

ενυπόθηκους τίτλους ύψους 90 δισ. δολαρίων. 

Επίσης, η Lehman Brothers χρησιμοποιούσε συμβατικό δείκτη μόχλευσης για τον 

υπολογισμό του οποίου διαιρούσε το σύνολο του ενεργητικού αντί για το σύνολο της 
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καθαρής θέσης. Στο τέλος του 2007, το ποσοστό μόχλευσης ήταν 30,7 για τη Lehman, 

γεγονός που σημαίνει ότι αντιστοιχούσε μόνο ένα δολάριο των ιδίων κεφαλαίων μετοχών για 

κάθε 30,70 δολάρια του ενεργητικού που κατείχε. Στην ετήσια έκθεση του 2007 της εταιρίας, 

προτάθηκε καθαρός δείκτης μόχλευσης, ένα πολύ καλύτερο μέτρο της χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης, από το συμβατικό συντελεστή μόχλευσης. Από το 2003 ως το 2007, η εταιρία 

παρουσίαζε υπερβολικά υψηλά έσοδα. 

Το πρώτο τρίμηνο του 2008, η τιμή της μετοχής αυξήθηκε κατά 50% σε μία μέρα, με 

αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλών κερδών. Ωστόσο, διαπιστώνοντας ότι δόθηκε σημασία 

στον καθαρό δείκτη μόχλευσης της Lehman από τους οικονομικούς αναλυτές, διέταξε 

στρατηγική απομόχλευσης για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς. Προχώρησε 

στο τέχνασμα των Repos 105 και έτσι ανακούφισε τον ισολογισμό στο τέλος του τριμήνου. 

Τα Repos 105 είχαν σαν αποτέλεσμα οι οικονομικές καταστάσεις της Lehman να είναι 

ουσιωδώς παραπλανητικές. Επρόκειτο για λογιστικό τέχνασμα, για την απόκρυψη χρεών 

δισεκατομμυρίων δολαρίων με την προσωρινή μεταφορά τους εκτός ισολογισμού, στο τέλος 

κάθε τριμήνου. Στελέχη της Lehman συνειδητοποίησαν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 

τα Repos 105 εντάσσοντάς τα στα λογιστικά πρότυπα, για την εμφάνιση των οικονομικών 

στοιχείων όλων των επιχειρήσεων, με στόχο τη διαφάνεια των ισολογισμών και την 

προστασία του κοινού. Χρησιμοποιήθηκε η εξαίρεση του προτύπου SFAS 140 προς όφελός 

τους, νομιμοποιώντας το Repos 105. Μ’ αυτόν τον τρόπο μειώθηκε ο καθαρός δείκτης 

μόχλευσης της εταιρίας. Τα Repos 105 χαρακτηρίστηκαν από τον ελεγκτή της Lehman ως 

"λογιστικά κίνητρα" με σκοπό να εξωραΐσουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και 

τον καθαρό δείκτη μόχλευσης. 

Το βέβαιο ήταν ότι η διαχείριση της Lehman δε θα μπορούσε να βρει κανένα 

δικηγορικό γραφείο στις Η.Π.Α. να εκδώσει μια νομική γνωμοδότηση για πωλήσεις Repos 

105 και έτσι κατέφυγε στη Βρετανική δικηγορική εταιρία Linklaters. Οι συναλλαγές που 

γίνονταν στη Μ. Βρετανία, συμπεριλαμβάνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

της Lehman στις Η.Π.Α.  

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, η Lehman Brothers, με ενεργητικό 700 δισ. δολαρίων, 

κήρυξε πτώχευση. Η έκθεση πτώχευσης δημοσιεύθηκε την άνοιξη του 2010 και εκτείνεται σε 

2.200 σελίδες, συμπεραίνοντας ότι τα στελέχη της Lehman με λογιστικά τεχνάσματα 

κάλυπταν την πραγματική οικονομική θέση της εταιρίας, εμπλέκοντας και καταλογίζοντας 

ευθύνες και στην ελεγκτική εταιρία, Ernst & Young, μια από τις «Big 4», που ασκούσε τον 

έλεγχο στην Lehman από το 1994 ως το 2008 και στην οποία καταβάλλονταν υψηλά 

χρηματικά ποσά. Σημειώνεται πως για τον έλεγχο του 2007 κατεβλήθη στην ελεγκτική 
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εταιρία το ποσό των 29,5 εκ. δολαρίων για παροχή ελεγκτικών και φορολογικών υπηρεσιών. 

Μέσα σε 6 μήνες, οι συνέπειες της πτώχευσης δημιούργησαν τη μεγάλη ύφεση που εξανέμισε 

10 τρισ. δολάρια από τον πλούτο των επενδυτών των χρηματιστηρίων και βύθισε σε ύφεση 

την παγκόσμια οικονομία.
100

 

 

8.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση της Lehman Brothers 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

και του Ισολογισμού όπως αυτές δημοσιεύτηκαν για τις χρήσεις 2003-2007. 

Πίνακας 8-Οικονομικές Καταστάσεις της Lehman Brothers
101

 

 

 

Αυτό που παρατηρούμε στον Πίνακα 8 είναι ότι όλα τα μεγέθη που παρουσιάζονται 

αυξάνονται διαχρονικά. Τις ποσοστιαίες μεταβολές τους μπορούμε να τις διακρίνουμε στον 

Πίνακα 9 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 9-Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Μεγεθών της Lehman Brothers
102

 

 

Τα Συνολικά Έσοδα αυξάνονται κάθε έτος με μέγιστη αύξηση το 2005 όπου αυξήθηκαν κατά 

52,56%. Έως το τέλος του 2007 τα Συνολικά Έσοδα είχαν σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση με 

τα αρχικά έσοδα του 2003. Η μεγαλύτερη διακύμανση, όπως βλέπουμε και στο Διάγραμμα 3, 

εμφανίζεται στο λογαριασμό Έξοδα από τόκους. Ενώ παρουσιάζει αυξήσεις σε κάθε έτος, 

βλέπουμε ότι αυξάνεται κατακόρυφα το 2005 με μεταβολή που φτάνει το 83,89%. Τα 

Καθαρά Κέρδη παρουσιάζουν συνεχώς αυξήσεις, ωστόσο μικρότερες από έτος σε έτος. Η 

μεγαλύτερη αύξηση που εμφανίζεται είναι το 2004 με 39,43%.  

Παρατηρούμε ότι οι λογαριασμοί του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων αυξάνονται 

σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό κάθε έτος. Αυτό είναι εμφανές και στο Διάγραμμα 3 όπου οι δύο 

καμπύλες σχεδόν ταυτίζονται. Στο τέλος του 2007 η Lehman Brothers είχε περιουσιακά 

στοιχεία που άγγιζαν τα 691.063.000.000$, κάτι που την καθιστά ως τη μεγαλύτερη 

πτώχευση όλων των εποχών. Ακόμα, βλέπουμε πως τα Ίδια Κεφάλαια αυξάνονται από έτος 

σε έτος, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερες μεταβολές. Στο Διάγραμμα 3 που ακολουθεί μπορούμε να 

διακρίνουμε τις παραπάνω μεταβολές. 
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Διάγραμμα 3-Διαχρονικές Ποσοστιαίες Μεταβολές Μεγεθών της Lehman Brothers 

Στον Πίνακα 10 παραθέτουμε ορισμένους αριθμοδείκτες πάνω στους οποίους θα βασιστεί η 

ανάλυση της χρηματοοικονομικής θέσης και επίδοσης της επιχείρησης. Η ερμηνεία τους 

προηγήθηκε στην ενότητα 8.4. 

Πίνακας 10-Αριθμοδείκτες Lehman Brothers 
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Ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους δεν εμφανίζει ιδιαίτερες μεταβολές από έτος 

σε έτος. Η μέγιστη τιμή του εμφανίζεται το 2004 όπου φτάνει το 11,15% και η ελάχιστη τιμή 

του το 2007, λίγους μήνες πριν την πτώχευση, όπου αγγίζει το 7,1%. 

Ο Αριθμοδείκτης Ποσοστού Απόδοσης επί του Συνολικού Επενδυθέντος Κεφαλαίου 

κινείται σε χαμηλά επίπεδα με τη μέγιστη τιμή του να εμφανίζεται το 2006 με 0,8% και η 

ελάχιστη το 2004 με 0,54%. 

Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων παρατηρούμε πως αυξάνεται από 

έτος σε έτος και φτάνει στο μέγιστο του το 2006 με 20,88%. Το 2007 σημειώνει μια μικρή 

μείωση στο 18,64%. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά θεωρείται πως τα επενδυμένα κεφάλαια 

απασχολούνται αποτελεσματικά. 

Ο Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού κινείται σε χαμηλές τιμές, 

ωστόσο για είναι αξιόπιστα τα συμπεράσματα μας πρέπει να γίνει σύγκριση με τον 

αντίστοιχο αριθμοδείκτη του κλάδου. Ο αριθμοδείκτης αυξάνεται έως το 2006 όπου 

σημειώνει την υψηλότερη τιμή του 0,093. 

Ο Αριθμοδείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης ενώ δεν σημειώνει μεγάλες 

διακυμάνσεις παρουσιάζει πολύ υψηλές τιμές με το μέσο όρο τους να φτάνει 96%. Οι υψηλές 

τιμές του αριθμοδείκτη αποτελούν ένδειξη αύξησης του κινδύνου για τους πιστωτές. 

 

8.9 Συμπεράσματα 

 

Στην περίπτωση της Enron, η ελεγκτική εταιρία υπέγραφε για την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρόλο που είχε διαπιστώσει λογιστικές 

παρατυπίες. Ωστόσο, η Arthur Andersen δεν μπορούσε να αντισταθεί στις επιθυμίες και στις 

πρακτικές που εφάρμοζε η Enron λόγω των υψηλών αποδοχών που λάμβανε. Οι επιπτώσεις 

ήταν το ίδιο καταστροφικές και για την ελεγκτική εταιρία. 

 Το σκάνδαλο της WorldCom που ξέσπασε μόλις λίγους μήνες μετά την κατάρρευση 

της Enron προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία στην ήδη κλονισμένη αγορά των ΗΠΑ. Η 

ελεγκτική εταιρία που υπέγραφε για την ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων δεν ήταν 

άλλη από την Arthur Andersen. Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως στη συγκεκριμένη 

περίπτωση το τμήμα εσωτερικού ελέγχου αποκάλυψε τις ατασθαλίες στις καταστάσεις της 

εταιρίας. 
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 Η περίπτωση της Lehman Brothers αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώχευση στην ιστορία 

με ενεργητικό που άγγιζε τα 700 δις δολάρια. Η Lehman Brothers μέσω τεχνικών 

δημιουργικής λογιστικής απέκρυπτε από τον ισολογισμό της τα χρέη της, με αποτέλεσμα οι 

καταστάσεις της να είναι παραπλανητικές. Μετά την πτώχευση καταλογίστηκαν ευθύνες και 

στην ελεγκτική εταιρία Ernst&Young η οποία ασκούσε έλεγχο στη Lehman τα τελευταία 14 

χρόνια. 

 Από τη μελέτη των παραπάνω περιπτώσεων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

ευθύνη που φέρουν οι ελεγκτές είναι πολύ μεγάλη. Πολλά σκάνδαλα θα μπορούσαν να είχαν 

αποφευχθεί αν το τμήμα εσωτερικού ελέγχου λειτουργούσε αποτελεσματικά και διαπίστωνε 

έγκαιρα τους ενδεχόμενους κινδύνους. Επίσης, συμπεραίνουμε ότι η ανεξαρτησία των 

εξωτερικών ελεγκτών είναι πολύ σημαντική. Για να είναι ο έλεγχος αποτελεσματικός και 

αξιόπιστος δεν πρέπει να θίγεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο 

ελεγκτής δεν θα είναι αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και το τελικό 

αποτέλεσμα που θα παρουσιαστεί στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα είναι 

παραπλανητικό. 

 Επίσης, κάθε επιχείρηση πρέπει να υιοθετήσει ένα σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης 

το οποίο να αποσκοπεί στην αποτελεσματική διοίκηση της εταιρίας και να της επιτρέπει να 

ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Η Ελεγκτική αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές πτυχές της λογιστικής 

επιστήμης. Η συμβολή της στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και των ακολουθούμενων 

διαδικασιών είναι καθοριστική. Σε πολλές περιπτώσεις η διενέργεια του ελέγχου δεν μπορεί 

να αποτρέψει φαινόμενα παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Δύναται όμως να 

περιορίσει την εμφάνισή τους. Οι επιπτώσεις της παραποίησης δεν αφορά μόνο τους 

επενδυτές που βασίζονται σε λανθασμένες πληροφορίες για να πάρουν τις επενδυτικές τους 

αποφάσεις, αλλά και την ίδια την εταιρία σε βάθος χρόνου.  

Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου κρίνεται 

απαραίτητη σε κάθε εταιρία αλλά και η συνύπαρξη του Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 

και αυτό γιατί τα δύο είδη λειτουργούν συμπληρωματικά το ένα με το άλλο.  

Ο εσωτερικός έλεγχος δεν αποτελεί μόνο ένα σύστημα εποπτείας για τις διαδικασίες 

που επιτελούνται στην επιχείρηση αλλά ο ρόλος του είναι και βοηθητικός. Αξιολογεί τις 

διαδικασίες και όπου διαπιστώσει αδυναμίες, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και βελτίωσης 

αυτών. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η συμβολή στην αποδοτική λειτουργία και στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Αν και η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην ομαλή 

λειτουργία της επιχείρησης είναι σημαντική, κρίνεται απαραίτητη και η διενέργεια ελέγχων 

από εξωτερικούς ελεγκτές. 

Ο έλεγχος είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα οποιασδήποτε οικονομικής διαχείρισης 

ξένης περιουσίας. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές θα πρέπει να είναι αμέμπτου ηθικής, να ελέγχουν 

λεπτομερώς τα στοιχεία της υπό έλεγχο εταιρίας και να επισημαίνουν τα λάθη και τις 

ανακρίβειες στις οικονομικές καταστάσεις. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για διενέργεια 

αποτελεσματικού ελέγχου είναι να μη θίγεται η ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή. 

Συνεπώς, ο εξωτερικός έλεγχος θα πρέπει να είναι αξιόπιστος και αμερόληπτος ώστε να 

παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους χρήστες με απώτερο σκοπό τη 

μελλοντική βελτίωση και ανάπτυξη της εταιρίας και την προώθηση της γενικότερης 

οικονομικής ευημερίας. 

Παρά τους συστηματικούς ελέγχους που διενεργούνται στις επιχειρήσεις, ορισμένες 

φορές παρουσιάζονται ευκαιρίες για παραποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Πολλές 

διοικήσεις επιλέγουν να παραποιούν τα αποτελέσματα τους με στόχο την ωραιοποίηση της 
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εικόνας των εταιριών τους. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα αυτές οι πρακτικές βλάπτουν την 

επιχείρηση αφού το επενδυτικό κοινό χάνει την εμπιστοσύνη του στην εταιρία. 

Από την μελέτη των περιπτώσεων σχετικά με τα εταιρικά σκάνδαλα, προέκυψε ότι η 

ευθύνη των ελεγκτών είναι πολύ μεγάλη καθώς η ακριβοδίκαιη απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων προσθέτει αξία στην επιχείρηση. Στο σκάνδαλο της Enron, η ελεγκτική 

εταιρία Arthur Andersen, γνώριζε για τις αλχημείες στις οικονομικές καταστάσεις, ωστόσο 

υπέγραφε για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η 

κατάρρευση της Enron να συμπαρασύρει στην κατάρρευση και την ελεγκτική εταιρία. 

Θεωρείται ότι η Arthur Andersen δεν μπορούσε να αντισταθεί στην Enron λόγω των υψηλών 

αμοιβών που εισέπραττε. Συνεπώς, η ελεγκτική εταιρία δεν είχε ανεξαρτησία για να διενεργεί 

αντικειμενικό έλεγχο. Αποτέλεσμα αυτού του σκανδάλου ήταν η δημιουργία του νόμου 

Sarbanes-Oxley σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των ελεγκτών. 

Οι εταιρίες πρέπει να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που έχουν στο να παρουσιάζουν 

εύλογα τα αποτελέσματα τους σε όσους έχουν έννομο συμφέρον. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

υιοθετήσουν ένα πλήρες σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο αποσκοπεί στη 

διασφάλιση αποτελεσματικής διοίκησης και στον αντικειμενικό έλεγχο με απώτερο σκοπό τη 

μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρίας. Οι κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, καθιερώνουν συστήματα 

παρακολούθησης και αποτίμησης των εταιρικών κινδύνων και καθορίζουν τον τρόπο με τον 

οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων. 

Το σημαντικότερο βήμα για τον περιορισμό των φαινομένων απάτης στον εταιρικό 

κόσμο, είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά και στη φιλοσοφία των επιχειρήσεων με κύριο 

μέλημα τους τις ηθικές αξίες και την προστασία των έννομων συμφερόντων όλων των 

συμμετεχόντων στην οικονομική μονάδα.  
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